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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 9 februari 2021  

Nummer: 6  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink (heeft niet deelgenomen aan deze vergadering) 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 23 februari 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 38401 

Onderwerp: Bouwplan voor 16 woningen aan de Veldsingel 

Besluit: Het negatieve welstandsadvies van de rayonarchitect over het bouwplan voor 

16 grondgebonden woningen aan de Veldsingel niet over te nemen. 

  

Zaaknummer: 61972 

Onderwerp: Aanwijzing DPG GGD G-Z als toezichthouder i.v.m. uitbreiding toezicht op Wpg 

voor kinderopvang 

Besluit: 1.     De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van de GGD Gelderland-Zuid met 

terugwerkende kracht per 1 januari 2021 aan te wijzen als toezichthouder 

zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang (Wko), inclusief het 

toezicht op het naleven van de bij of krachtens (het tijdelijke) hoofdstuk Va 

van de Wet publieke gezondheid (Wpg) gestelde regels in de kinderopvang 

(gelet op artikel 58r lid 5 Wpg). 

2.     De DPG toe te staan om in zijn/haar plaats één of meerdere medewerkers 

te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de DPG op te treden als 

toezichthouder in het kader van de Wko en Wpg, ook voor zover het 

betreft het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va 

van die wet gestelde regels in de kinderopvang. 

3.     Mandaat te verlenen door de burgemeester aan de DPG om namens de 

burgemeester de bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van 

een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die 

gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke 

verspreiding van het virus SARS-CoV-2 ontstaat, een en ander binnen de 

kaders van artikel 58n Wpg. 

4.     De DPG toe te staan om in zijn/haar plaats één of meerdere medewerkers 

ondermandaat te geven om deze bevelen te geven. 

5.     Bijgevoegde brief te versturen aan de DPG GGD Gelderland-Zuid. 

  

Zaaknummer: 44517 

Onderwerp: Verzoek om principetoestemming herontwikkeling Eindsestraat 7 Nederasselt 

Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek om 

in de bestaande bebouwing aan de Eindsestraat 7 te Nederasselt twee 

woningen te realiseren. 
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Zaaknummer: 35179 

Onderwerp: Regionale samenwerkingsovereenkomst inkoop inburgering 2021 

Besluit: 1.     De samenwerkingsovereenkomst 'Regionale inkoop onderdelen nieuwe 

Wet inburgering 2021’ aan te gaan. 

2.     Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen 

te mandateren om namens het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Heumen, gedurende de looptijd van de hiervoor 

genoemde samenwerkingsovereenkomst en binnen diens kaders besluiten 

te nemen, taken uit te voeren en privaatrechtelijke rechtshandelingen te 

verrichten inzake de gezamenlijke inkoop van de leerroutes (B1-route, 

Onderwijsroute en Zelfredzaamheidsroute) in het kader van de nieuwe 

Wet inburgering. 

 

Zaaknummer: 59418 

Onderwerp: Inzet bestemmingsreserve statushouders 

Besluit: 1.     In te stemmen met voortzetting van de inzet op statushouders. 

2.     De raad voor te stellen de benodigde financiële middelen voor 

statushouders in 2021 te onttrekken uit de beschikbare 

bestemmingsreserve statushouders. 

3.     De raad te verzoeken in te stemmen met de daarvoor noodzakelijke 

begrotingswijziging. 

 

Zaaknummer: 60970 

Onderwerp: Regionaal aanbesteden rioolreiniging en inspectie 2021-2023 

Besluit: 1.     Het reinigen en inspecteren van het gemeentelijk riool samen met de 

gemeenten Beuningen en West Maas en Waal Europees aan te besteden 

voor de periode 2021 tot en met 2024. 

2.     Het college van West maas en Waal mandateren namens ons de 

aanbestedingsprocedure Reinigen inspecteren riolering 2021-2024 uit te 

voeren. 

3.     Hiervoor bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 

gemeenten Beuningen en West Maas en Waal. 

4.     Het afdelingshoofd aan te wijzen als directievoerder UAV 

  

Zaaknummer: 45734 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan “Verlegging gasleiding Nederasselt (N-576-75)” 

Besluit: De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Verlegging gasleiding 

Nederasselt (N-576-75)” vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 63233 

Onderwerp: Notitie IV3 

Besluit: In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling en deze ter informatie aan de 

raad te zenden. 
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Zaaknummer: 62584 

Onderwerp: Machtigingsbesluit hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire 

Besluit: 1.     Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om 

gedupeerden te benaderen in het kader van de hersteloperatie 

toeslagenaffaire. 

2.     Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst 

en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de 

Belastingdienst/Toeslagen in het kader van de gegevensoverdracht tussen 

Belastingdienst/Toeslagen en de gemachtigde. 

 

Zaaknummer: 60618 

Onderwerp: Ecowijk Nederasselt 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek 

ecowijk Nederasselt. 

2.     In principe medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van de ecowijk 

Nederasselt. 

3.     In principe bereid te zijn de gemeentelijke gronden die nodig zijn ten 

behoeve van de ontwikkeling van de ecowijk te verkopen onder de voor de 

gemeente meest gunstige voorwaarden (waarbij het risico en kosten die 

samenhangen met het bouwrijp maken, 

aanleggen van voorzieningen e.d. voor rekening en risico van de 

initiatiefnemer(s) is). 

4.     Bereid te zijn hiervoor een bestemmingsplan in procedure te nemen. 

 

Zaaknummer: 31202 

Onderwerp: Subsidie OGBZ 

Besluit: 1.     Aan de Openbare bibliotheek Gelderland Zuid (OBGZ) voor kalenderjaar 

2021 een subsidie te verlenen van € 320.018. 

2.     De raad hierover via een raadsmededeling - op te stellen in overleg met de 

portefeuillehouder - te informeren. 

 

Zaaknummer: 63538 

Onderwerp: Vaccinatielocatie GGD 

Besluit: 1.     In te stemmen met deze vaccinatielocatie en de risico’s hiervan zoals in dit 

voorstel omschreven; 

1.1. Gasunie 

1.2. Verkeersveiligheid 

1.3. Brandveiligheid 

2.     Medewerking te verlenen vooruitlopend op de start van werkzaamheden 

zonder omgevingsvergunning. 

3.     Medewerking te verlenen aan de ingebruikname van de vaccinatielocatie 

zonder omgevingsvergunning. 

 
 
 

 


