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Zaaknummer: 25733 

Onderwerp: Jaarverslag leerplicht 2018-2019 

Besluit: 1. Het jaarverslag leerplicht 2018-2019 vast te stellen. 

2. De raad over de inhoud van het jaarverslag leerplicht 2018-2019 te 

informeren door middel van de gewijzigde raadsmededeling.  

 

Zaaknummer: 7455 

Onderwerp: Kaderstellende projectopdracht strategische visie 2030 

Besluit: 1.   In te stemmen met de volgende kern van de gewijzigde kaderstellende 
opdracht voor de strategische visie 2030: 

1.1 We maken een visie voor de gemeenteraad van Heumen. De visie zal als 
algemene leidraad c.q. kapstok gehanteerd worden door raad, college van 
Burgemeester & Wethouders (B&W) en ambtelijke organisatie van 
Heumen. 

1.2 We beantwoorden in de visie de volgende drie hoofdvragen: 
o Wat voor samenleving wil Heumen zijn in 2030? 
o Wat is de kerntaak en –rol van de gemeentelijke overheid in 2030? 
o Wat is de rol van onze partners in 2030? 

1.3 We maken de visie met partners, waarbij we het laagdrempelige, informele 
participatieniveau 'raadplegen' combineren met een formele 
adviesprocedure over de concept visie. 

1.4 Tijdens het maken van de visie betrekken we een klankbordgroep, waarin 
alle zes de lokale politieke partijen vertegenwoordigd zijn. 

1.5 De gemeenteraad besluit over de visie. 
2.   In te stemmen met bijgevoegd gewijzigde raadsvoorstel, met daarbij als 

bijlage ‘Concept kaderstellende projectopdracht strategische visie 2030'. 
 

Zaaknummer: 27989 

Onderwerp: Vierdaagsefeesten 2020 

Besluit: 1.    Kanaalzicht en Maxifun de opdracht te gunnen voor het organiseren van 

deVierdaagsefeesten voor in principe 5 opeenvolgende jaren, te beginnen 

in 2020. 

2.   Gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het 

aanbestedingsbeleid en deze opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen 

in plaats van een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure. 

3.   De benodigde extra middelen voor dit jaar mee te nemen in de 

Maandrapportage en voor de volgende jaren in de Kadernota. 

 

Zaaknummer: 25708 

Onderwerp: Evaluatie P-coach 2019 

Besluit: 1.   Kennis te nemen van de evaluatie en resultaten over 2019 van de inzet van 
de Participatie coaches. 

2.   Te besluiten om de functie van participatie coaches voor 44 uur structureel 
voort te zetten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer: 27037 

Onderwerp: Aanvraag opsporingsvergunning aardwarmte Nijmegen 

Besluit: 

 

Wij stellen u voor in te stemmen met: 

1. De inhoud van de  brief aan de provincie Gelderland over de aanvraag 

opsporingsvergunning aardwarmte Nijmegen. 

2. Een positief advies over het onderzoek naar aardwarmte op het 

grondgebied van de gemeente Heumen. 

3. Het advies om in de vergunning voorschriften op te laten nemen omwille 

van het veilig en verantwoord uitvoeren van het onderzoek naar 

aardwarmte. 

4. Bijgaande raadsmededeling waarin de gemeenteraad wordt geïnformeerd 

over de aanvraag over de opsporingsvergunning aardwarmte Nijmegen. 

 

Zaaknummer: 22815 

Onderwerp: Verlening initiatiefsubsidie Doe-dag OldStars SVJ en Old Socks 

Besluit: Aan initiatiefgroep OldStars Walking Football SV Juliana ’31 een initiatiefsubsidie 

te verlenen van maximaal € 3.125. 

 

Zaaknummer: 17544 

Onderwerp: Subsidie jubileumfeest St. Georgiusgilde 

Besluit: 1.   Een eenmalige subsidie van € 15.000 aan het Sint Georgiusgilde in Heumen 

beschikbaar te stellen, ten behoeve van het 575-jarige jubileumfeest. 

2.   Een garantiesubsidie van maximaal € 15.000 beschikbaar te stellen in het 

eventuele tekort van het Gildefeest. 

3.   De raad te informeren over de uitvoering van de motie d.m.v. een op te 

stellen raadsmededeling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


