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Zaaknummer:
Onderwerp:
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97620
Omgevingsvergunning Valkstraat 19a en 28 Overasselt
De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

113998
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Overasselt, Oude Kleefsebaan 29a
De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Oude Kleefsebaan 29a
Overasselt” inclusief bijbehorende bijlagen gewijzigd vast te stellen, conform
het voorstel in bijlage 1 en bijbehorend besluit.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

117026
Ontwerp MJPB 2023-2026 (inclusief gewijzigde begroting 2022) BVO DRAN
1. Kennis te nemen van de ontwerp MJPB 2023-2026, inclusief de gewijzigde
begroting 2022 van de BVO DRAN.
2. Kennis te nemen van de voorlopige financiële jaarcijfers 2021.
3. Kennis te nemen van de notitie zero emissie doelgroepenvervoer.
4. De raad voor te stellen om in te stemmen met de ontwerp MJPB 2023-2026,
inclusief de gewijzigde begroting 2022 van de BVO DRAN en de gewijzigde
zienswijze vast te stellen.
5. De uitkomsten van de MJPB 2023-2026 op te nemen in de Kaderbrief 20232026.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

118924
Jaarrekening 2021 en begroting GR MARN 2023
1. In te stemmen met:
a) het Jaarverslag en Jaarrekening 2021 van de GR MARN;
b) het voor kennisgeving aannemen van de meerjarenraming 2024-2026;
c) het voorstel het Algemeen bestuur van de GR MARN te vragen om de
aanvullingen op de begroting 2023 over de uittreding van de gemeente
West Maas en Waal te controleren. Na verwerking van de aanvullingen kan
worden ingestemd met de begroting 2023 en gewijzigde begroting 2022.
2. Niet in te stemmen met het voorstel het gerealiseerd resultaat van 2021 ad
€ 114.016 toe te voegen aan de winstreserve, maar aan te geven dat onze
gemeente is voor het uitkeren van het resultaat aan de deelnemers.
3. In te stemmen met het voorstel de vrijval uit de bestemmingsreserve, ad
€ 451.746, in 2022 uit te keren.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

119815
Groene Metropoolregio 2023-2025
Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit met daarin
opgenomen om een gewijzigde zienswijze in te dienen m.b.t. de voorgelegde
regionale agenda 2023-2025 en de begroting 2023-2026 van de Groene
Metropoolregio Arnhem Nijmegen.
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

120164
ODRN begroting 2023, begrotingswijziging 2022, jaarrekening 2021
I. De raad te adviseren om de volgende gewijzigde zienswijze te geven op de
jaarrekening 2021:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(hierna ODRN);
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, zijnde het
voordelige rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de
ODRN.
II. De raad te adviseren met een gewijzigd vastgesteld raadsvoorstel om de
volgende zienswijze te geven op de gewijzigde begroting 2022:
1. In te stemmen met de aangepaste begroting 2022 met uitzondering van de
gevraagde aanvullende bijdrage voor het opleidings- en ontwikkelbudget
2022 zijnde € 339.000.
2. De gevraagde aanvullende bijdrage te onttrekken aan het positieve
rekeningresultaat 2021 van € 599.366.
III. De raad te adviseren om de volgende zienswijze te geven op de begroting
2023 en meerjarenraming 2024-2026:
1. In te stemmen met de begroting 2023 inclusief de toegepaste indexering in
afwijking van de BRN-normen;
2. In te stemmen met een uitzetting van structureel 3 ton, inhoudend een
verhoging van het ontwikkel- en opleidingsbudget van 2% naar 4% van de
loonsom.
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

116820
Zienswijze Jaarrekening 2021, Begrotingswijziging 2022 en
Programmabegroting 2023 GGD Gelderland-Zuid
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit waarin de
Heumense zienswijze is geformuleerd op de concept Jaarrekening 2021, de
concept Begrotingswijziging 2022 en de concept Programmabegroting 2023
van de GGD Gelderland-Zuid.
2. In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de zienswijze vast te
stellen op de concept Jaarrekening 2021, de concept Begrotingswijziging
2022 en de concept Programmabegroting 2023 van de GGD Gelderland Zuid
door:
a. De GGD te complimenteren voor haar inzet voor de coronabestrijding in
2021;
b. In te stemmen met het toevoegen van het positieve resultaat 2021 aan de
algemene reserves van de GGD;
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c. De GGD, naar aanleiding van de jaarrekening 2021, te verzoeken om in 2022
transparant te maken wat de huidige uniforme taken zijn vanuit Medische
Milieukunde (MMK) en welke taken op factuurbasis geleverd worden;
d. In te stemmen met de volgende punten van de concept Begrotingswijziging
2022:
i. De bijdrage voor de aanstelling van een concerncontroller
ii. De bijdrage voor het prenataal huisbezoek tot een maximum van de
bijdrage die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen
iii. De bijdrage voor het toezicht bij de kinderopvang tot een maximum van
de bijdrage die wij hiervoor van het Rijk ontvangen.
e. Niet in te stemmen met de bijdrage aan Bijzondere Zorg in de concept
Begrotingswijziging 2022;
f. In te stemmen met de volgende punten uit de concept Programmabegroting
2023:
i. De bijdrage als gevolg van indexering
ii. De bijdrage voor overhead voor de onderdelen 'Groter verzuim dan 5%'
en 'Informatiebeveiliging voor controles NEN7510-certificering', mits de
noodzaak en het doel van deze twee onderdelen tijdens het AB van 30 juni
goed onderbouwd worden.
iii. De bijdrage voor prenataal huisbezoek tot een maximum van de bijdrage
die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen
iv. De bijdrage voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) tot een maximum
van de bijdrage die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen
v. De bijdrage voor toezicht kinderopvang tot een maximum van de bijdrage
die wij hiervoor vanuit het Rijk ontvangen
vi. De bijdrage voor de Wet verplichte ggz (Wvggz).
vii. De voorgestelde besparingen met uitzondering van die bij Veilig Thuis.
g. Niet in te stemmen met de volgende punten uit de concept
Programmabegroting 2023
i. De bijdrage voor Veilig Thuis, en de GGD te verzoeken om de realisatie
2021 als uitgangspunt te nemen voor de begroting 2023 van Veilig Thuis.
ii. De bijdrage voor overhead voor het onderdeel 'Inkoopfunctie'
iii. De voorgestelde besparingen bij Veilig Thuis en de GGD te vragen om met
een alternatief besparingsvoorstel te komen
iv. De bijdrage voor informatiegestuurd werken in het kader van de
Meerjarenstrategie.
h. De GGD te verzoeken om de nieuwbouw in Nijmegen in principe te
realiseren binnen de daarvoor gestelde financiële kaders.
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

118095
Zienswijze jaarrekening 2021, wijziging begroting 2022 en begroting 2023 MGR
A. De raad voor te stellen conform bijgaand raadsvoorstel:
1. In te stemmen met de jaarrekening van 2021, met de kanttekening dat we
bij een verwacht positief jaarresultaat in de loop van het jaar verwachten
dat het gesprek gevoerd wordt over intensivering van de dienstverlening
inzake WerkBedrijf;
2. In te stemmen met het overhevelen van een
resultaatsbestemmingsvoordeel van € 1,0 miljoen naar 100 banenplan (CAO
‘Aan de slag’), € 133.000 exploitatiebudget iRvN en € 1,0 miljoen
investeringsbudget voor de iRvN, onderdeel automatisering;
3. In te stemmen met de bijgestelde begroting van 2022. Bij zicht op een
positief resultaat bij de module WerkBedrijf het gesprek aan te gaan over
intensivering van de dienstverlening;
4. In te stemmen met de begroting voor 2023, daarbij het bestuur van de MGR
te verzoeken:
i. Bij een eventuele begrotingswijziging voor 2023 en voor de begroting voor
2024 expliciet een inhoudelijke en financiële relatie te leggen tussen het
verwerken van de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek WerkBedrijf en
de begroting;
ii. De financiële risico’s voor WerkBedrijf en gemeenten als gevolg van het
nieuwe herverdeelmodel voor het sociaal domein in de jaarstukken
explicieter te benoemen en ook te benoemen hoe omgegaan wordt met
opgetreden nadelen bij gemeenten;
iii. Bij zicht op een positief resultaat bij de module WerkBedrijf het gesprek
aan te gaan over intensivering van de dienstverlening voor onze inwoners;
iv. Gemeenten tijdig mee te nemen in de (financiële) effecten van de
verwerking van de resultaten van de onderzoeken die zijn gedaan naar de
module iRvN.
5. In te stemmen met bijgaande zienswijzebrief (documentnummer 121743).
B. Het incidentele voordeel als gevolg van de begrotingswijziging 2022 van
respectievelijk €6.593 en €41.708 te verwerken in de maandrapportage over
juni 2022 en de financiële effecten 2023 – 2026 te verwerken in de
Kadernota gemeente Heumen 2023-2026.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

120511
Zienswijze concept jaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 VRGZ
De raad voor te stellen conform bijgaand raadsvoorstel de navolgende
zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
kenbaar te maken.
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

122609
Initiatief tijdelijke huisvesting Oekraïners
Geadviseerd wordt om in principe medewerking te verlenen aan de plaatsing
van drie stacaravans op het perceel ten zuiden van de Tempelstraat 10 in
Overasselt, ten behoeve van de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen.
Geadviseerde procedure is een omgevingsvergunning tijdelijke afwijking van
het bestemmingsplan voor de periode van een jaar.
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