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Secretaris:  D.C. van Eeten 
 
 

 
  



 

2 
 

BESLUITENLIJST 
 

                      

 

  

Zaaknummer: 68465 

Onderwerp: Samenwerkingsconvenant en aanwijzingsbesluiten boa’s Tweestromenland 

Besluit: Het College van B&W besluit: 

1. Het samenwerkingsconvenant handhaving openbare ruimte 

Tweestromenland vast te stellen; 

2. Het aanwijzingsbesluit boa’s Tweestromenland toezichthouder gemeente 

Heumen vast te stellen; 3. Het aanwijzingsbesluit ondermijning coördinator 

toezichthouder gemeente Heumen vast te 

stellen. 

 

De burgemeester besluit: 

1. Het aanwijzingsbesluit boa’s Tweestromenland toezichthouder gemeente 

Heumen vast te stellen; 

2. Het aanwijzingsbesluit ondermijning coördinator toezichthouder gemeente 

Heumen vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 73891 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

Besluit: De bijgevoegde raadsmededeling waarin de vragen van het CDA worden 

beantwoord aan de raad toe te sturen. 

  

Zaaknummer: 71486 

Onderwerp: Kamer met Aandacht 

Besluit: 1.   In samenwerking met de Gemeentes Nijmegen, Wijchen Druten opdracht te    

       verlenen aan de Stichting Kamers met Aandacht voor de duur van één jaar. 

2.   De pilot te laten ingaan per 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. 

3.   De middelen hiervoor beschikbaar te stellen uit het budget van de extra   

       rijksmiddelen 2021 Preventie dak- en thuisloosheid. 

 

Zaaknummer: 74432 

Onderwerp: Overeenkomst aanpak wachttijden ggz regio Nijmegen 

Besluit: Het college van B&W besluit: 

In te stemmen met de ‘samenwerkingsovereenkomst en aanpak terugdringing 

wachttijden ggz’ en deze te ondertekenen. 

 

De burgemeester besluit: 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen te 

machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens onze gemeente te 

tekenen. 
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Zaaknummer: 64585 

Onderwerp: Voorstel bezuiniging Transformatieagenda Sociaal domein 

Besluit: 1.   In te stemmen met het voorstel om structureel € 60.015 op de 

Transformatieagenda Sociaal Domein te bezuinigen. 

2.   In te stemmen met het raadsvoorstel (zie bijlage 1) 

3.   Kennis te nemen van het advies van de BAR (bijlage 2) 

4.   In te stemmen met het antwoord op het advies van de BAR (bijlage 3). 

  

Zaaknummer: 75537 

Onderwerp: Raadsvoorstel Regioplan Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Besluit: 1.   In te stemmen met bijgevoegd gewijzigde raadsvoorstel. Hiermee stelt de 

raad de afspraken vast voor de regionale samenwerking Beschermd Wonen 

vanaf 2022 na de decentralisatie naar de individuele gemeenten. 

2.   Het voornemen te hebben om de gemeenschappelijke regeling 

‘Centrumregeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang regio 

Nijmegen en Rivierenland’ te treffen en hiervoor toestemming te vragen aan 

de raad. 

3.  Een gemeenschappelijke regeling ‘Centrumregeling Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang regio Nijmegen en Rivierenland’ aan te gaan, 

onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad en zo de GGD de 

taak te geven om één centrale toegang te organiseren en uit te voeren voor 

Beschermd Wonen BW) en Maatschappelijke Opvang (MO).  

4.  De raad toestemming te vragen tot het treffen van deze gemeenschappelijke 

regeling. 

5.  Bij het aangaan van de regeling een zienswijze formuleren t.a.v. de uit te 

voeren evaluatie. 

6.  De reactie op het advies van de BAR vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 8864 

Onderwerp: Krediet planvoorbereiding Kanaalzone en VCM 

Besluit: 1.   Akkoord te gaan met bijgevoegd gewijzigd raadsvoorstel en raadsbesluit 

2.   Vooruitlopend op de besluitvorming van de raad akkoord te gaan met de  

uitvoering van de in dit voorstel genoemde werkzaamheden. 

 

Zaaknummer: 52221 

Onderwerp: Transitievisie warmte 

Besluit: 1.   In te stemmen met het voorgestelde proces voor het opstellen van een 

transitievisie warmte. 

2.   In te stemmen met het opstellen van een raadsvoorstel waarmee de kaders 

en uitgangspunten voor een transitievisie warmte ter besluitvorming aan de 

raad worden voorgelegd. 
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Zaaknummer: 63435 

Onderwerp: Kadernota 2022-2025 

Besluit: 1.   In te stemmen met de gewijzigde kadernota 2022-2025. 

2.   De gewijzigde kadernota ter vaststelling met het gewijzigde raadsvoorstel 

aan de raad voor te leggen. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


