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Zaaknummer: 110142 

Onderwerp: Voucherregeling Horeca 

Besluit: Niet deel te nemen aan de door de Groene Metropoolregio voorgestelde 

Voucherregeling Horeca. 

 

Zaaknummer: 110070 

Onderwerp: Besteding gemeentelijke Nationaal Programma Onderwijs-middelen 

Besluit: 1.     De basisscholen binnen de gemeente Heumen in totaal een bedrag van  

        € 89.985 te verstrekken om achterstanden/vertragingen veroorzaakt door 

corona zoveel als mogelijk te beperken. 

2.     KION een bedrag van een € 29.220 te verstrekken voor methodieken 

voorschoolse educatie om achterstanden/vertragingen veroorzaakt door 

corona zoveel als mogelijk te beperken. 

3.     Een bedrag van € 24.000 te gebruiken voor de extra inzet van 2 

jeugdconsulenten op de basisscholen voor 4 uur per week. 

4.     De raad met bijgevoegde raadsmededeling hierover te informeren. 

5.     De beoogde besteding van € 143.205 budgettair te vertalen in de 

maandrapportage over februari 2022. 

  

Zaaknummer: 110562 

Onderwerp: Regionale samenwerking Wmo en Jeugdwet 2022 

Besluit: 1.     Het regionaal werkprogramma Wmo en Jeugdwet 2022 vast te stellen. 

2.     De regiobegroting Wmo en Jeugdwet 2022 vast te stellen voor een 

totaalbedrag van € 2.579.668, waarvan € 111.508 ten laste komt van de 

gemeente Heumen. 

3.     De Samenwerkingsovereenkomst Wmo en Jeugd Rijk van Nijmegen 2022 

vast te stellen en te ondertekenen. 

 

Zaaknummer: 110604 

Onderwerp: Verslag gemeentearchivaris 2021 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van het verslag van de gemeentearchivaris d.d. 5 januari 2022. 

2.     Het voor de sanering van Corsa en het wegwerken van de achterstanden in het 

papieren archief benodigde budget van € 60.000 op te nemen in de 

maandrapportage over februari 2022; 

3.     Het verslag ter kennisgeving aan de raad te sturen vergezeld van bijgevoegde 

raadsmededeling. Hierin ook alvast melding maken van het voornemen de 

financiële dekking te regelen via de maandrapportage. 

 

Zaaknummer: 111209 

Onderwerp: Maandrapportage januari 2022 

Besluit: In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage over januari 2022 

en de rapportage ter kennisneming voorleggen aan de leden van de raad en 

commissies. 
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Zaaknummer: 112025 

Onderwerp: Nieuwe regeling naleving en controle coronatoegangsbewijzen 

Besluit: 1.     De specifieke uitkering (SPUK) ‘Incidentele bijdrage ondersteuning naleving 

controle op toegangsbewijzen (CTB) beschikbaar te stellen voor alle 

organisaties in horeca, kunst en cultuur, sport en evenementen die op 

grond van de Wet publieke gezondheid tijdelijk verplicht zijn om de 

coronatoegangsbewijzen te controleren; 

2.     Dat de SPUK CTB geldt voor de periode van 26 januari 2022 tot 25 februari 

2022 (± 4 weken). Vanaf 26 januari zijn versoepelingen doorgevoerd 

waarbij controle op CTB verplicht werd en per 25 februari vervalt de CTB 

controle plicht en daarmee vervalt ook de vergoedingsregeling; 

3.     De bijdrage voor de genoemde per aanvrager als volgt te bepalen: 

-    ondernemers op het gebied van horeca of sport op maximaal € 1.960 

140 uur CTB controle per maand x € 14 (minimumloon 2022) 

-    verenigingen voor sport, cultuur en kunst op maximaal € 1026 

180 uur CTB controle per maand x € 5,70 (vrijwilligersvergoeding) 

4.     Op basis van de binnengekomen aanvragen van Heumense ondernemers 

en verenigingen een aanvraag in te dienen bij het ministerie van Justitie en 

Veiligheid zodat de uitvoering van deze regeling naleving controle op CTB 

budgetneutraal verloopt. Het maximale budget (plafondhoogte) van  

        € 63.313 dat voor Heumen beschikbaar is zal niet worden overschreden, 

we hanteren volgorde van binnenkomst en op is op. De administratieve 

kosten voor de (externe) medewerker zal ten laste worden gebracht als 

lokale uitvoeringskosten regeling CTB. 

5.     Het daadwerkelijke subsidie bedrag verantwoorden in de 

maandrapportage over de maand maart 2022. 

6.     De subsidieregeling wordt nog nader uitgewerkt en zal ter besluitvorming 

aan het college op 8 maart worden voorgelegd. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


