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Zaaknummer: 23282 

Onderwerp: Heumen Herdenkt 2020 

Besluit: 1. De ontbrekende financiering van de in 2019 ontplooide activiteiten  

(€ 6.776) te dekken uit de onderuitputting van de posten Toeristische 

infrastructuur en Ondersteuning initiatieven recreatie. 

2. Voor 2020 begin 2020 te besluiten over de herdenking van 75 jaar 

bevrijding. 

 

Zaaknummer:               

  

22118 

Onderwerp: Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid regio Arnhem Nijmegen 

Besluit: 1. Akkoord te gaan met het Ambitiedocument Duurzame Mobiliteit en 
Bereikbaarheid Regio Arnhem Nijmegen en de bijbehorende 6 werksporen 
(position papers).  

2. Akkoord te gaan met de voor 2020 gevraagde bijdrage van € 21.428 aan 
het regionaal mobiliteitsbudget 2020 (fonds).  

3.  De bijdrage te betalen vanuit het budget “Rijksweg N844, verbetering 
leefbaarheid  Malden”.  

4. De raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde 
raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 15863 

Onderwerp: Principetoestemming wijziging bestemming Looistraat Heumen voor bouw 

vrijstaande woningen 

Besluit: 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot 
bestemmingsplanwijziging voor de bouw van twee vrijstaande woningen, 
gelegen tussen de huisnummers 45a en 47 aan de Looistraat in Heumen. 

2. Deze principetoestemming voor maximaal twee jaar geldig te stellen, 
waarna een dergelijk verzoek opnieuw zal worden afgewogen.  

 

Zaaknummer:               23508 

 Onderwerp:  Intentieverklaring samenwerking regioarcheologie 

 Besluit: 1. De nieuwe samenwerking regioarcheologie vooralsnog voor 2020, samen   

          met de gemeenten Beuningen, Heumen, Druten en Wijchen aan te gaan. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde intentieverklaring 2020. 

 

Zaaknummer: 9981 

Onderwerp: Projectplan Omgevingsvisie 

Besluit: 1. Het projectplan Omgevingsvisie vast te stellen. 

2. Kennis te nemen van de stand van zaken Implementatie Omgevingswet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zaaknummer: 23410 

Onderwerp: Onderzoeksvoorstel "Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen en de I&A 

samenwerkingspartners" 

 Besluit: 1. Kennis te nemen van het concept Onderzoeksvoorstel: Evaluatie ICT Rijk 

van Nijmegen en de I&A-samenwerkingspartners van haar deelnemende 

gemeenten, met het oog op de toekomst. 

2. De volgende toevoeging op te laten nemen bij de onderzoeksvraag om te   

bezien of het wenselijk is dat de IRVN zich door ontwikkelt van ICT beheer 

naar informatiebeheer: Welk  doel hebben we voor ogen met deze 

ontwikkeling? Met als sub-vragen: Welk probleem lossen we op? en/of 

Wat wordt er voor de opdrachtgevers van de IRvN beter t.o.v. de huidige 

situatie?  

 

Zaaknummer: 21967 

Onderwerp: Zienswijze Kaderbrief MGR 2021-2025 

Besluit: 1. Kennis te nemen van de kaders zoals uiteengezet in de Kaderbrief van de 
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen 2021-
2024. 

2. Als reactie op de Kaderbrief de raad conform bijgaand raadsvoorstel de 
volgende zienswijzen te uiten: 
a. Wij willen toewerken naar een integraal budget voor het WerkBedrijf, 

bestaande uit het Participatiebudget en budgetten voor wettelijke 
Loonkostensubsidies, Beschut Werk en Arbeidsmatige Dagbesteding. 

b. Zolang als er nog geen integraal budget is voor het WerkBedrijf, willen 
we als financiële kaders voor de wettelijke Loonkostensubsidies uitgaan 
van de huidige meerjarenbegroting van de MGR. Voor arbeidsmatige 
dagbesteding wil de gemeente Heumen uitgaan van een structureel 
budget van € 144.000 gezien het aantal te verwachten Heumense 
kandidaten en de onderbesteding in 2019. 

Zaaknummer: 23934 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke raadsvragen VVD inzake zonneparken 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de 

VVD fractie inzake zonneparken. 

 

Zaaknummer: 23722 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke raadsvragen CDA inzake zonneparken 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen van de 

CDA fractie inzake zonneparken. 

 

Zaaknummer: 23919 

Onderwerp: Maandrapportage november 2019 

Besluit: In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage over november 

2019 en de rapportage ter kennisneming voorleggen aan de leden van de raad 

en commissies. 

 
 



 

 

 

 

 

Zaaknummer: 23674 

Onderwerp: Keuze voor nieuwe website 

Besluit: 1.      Kennis te nemen van de drie mogelijke formats van SIM-groep 

2.      De kaders voor de nieuwe website gewijzigd vast te stellen 

3.      Kennis te nemen van de globale aanpak van de nieuwe website op 

hoofdlijnen 

4.      De WebsiteWerkgroep de opdracht te geven om op basis van de 

voorgelegde kaders en de formats, met betrokkenheid van een aantal 

medewerkers en inwoners, de keuze te maken voor een format en de 

opbouw en de inrichting van de nieuwe website te realiseren 

5.      De portefeuillehouder communicatie namens het college af te vaardigen 

als bestuurlijk opdrachtgever en aanspreekpunt voor de werkgroep. 

 

Zaaknummer: 24320 

Onderwerp: Raadsmededeling doorontwikkeling ODRN en leges 

Besluit: De raad te informeren over de doorontwikkeling van de ODRN en de raad in 

overweging te geven de kosten door te rekenen in de leges, d.m.v. een 

gewijzigde raadsmededeling. 

 


