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BESLUITENLIJST                     

Zaaknummer: 29344
Onderwerp: Onderzoek Berenschot MARN en de energietransitie
Besluit: 1.     Kennis te nemen van het rapport ‘MARN en de energietransitie’ en de brief 

van het MARN-bestuur.
2.     De volgende zienswijzen in te brengen:

a)   Wij vinden dat het rapport voor scenario 2 niet de gewenste 
               duidelijkheid geeft over de opbrengsten/meerwaarde, kosten en 
               risico’s voor de verschillende gemeenten en de verdeling hiervan  
               tussen de gemeenten.

b)   Wij vrezen dat activiteiten van een MARN+ de activiteiten van RES 
       overlappen en er mogelijk mee conflicteren.
c)    Wij vinden de onderbouwing voor het voortzetten van de   

                vuilverwerkingsovereenkomst mager.
        d)    Wij vragen ons af of het verbranden van huisvuil als energiebron wel  
                 toekomstbestendig is.
        e)    We willen het bestuur van het AB meegeven dat wij het van groot
                belang vinden invloed te hebben op besluitvorming over strategische   
                investeringen. Als wordt besloten de MARN te transformeren naar              
                MARN+ dan moet hier oog voor zijn.
3.     Het standpunt van het college (de zienswijze) en het rapport met 

begeleidende brief onverkort voor te leggen aan de gemeenteraad voor 
een zienswijze en wensen/bedenkingen.

4.     In overleg met de griffie een werkbezoek voor raadsleden aan de ARN b.v. 
te organiseren.

Zaaknummer: 31945
Onderwerp: Vaststellen geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart
Besluit: 1.    De geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart Berg en Dal, Beuningen, Druten, 

Heumen en Wijchen 2020 vast te stellen.
2.    Vast te stellen dat de gemeente West Maas en Waal geen deel meer 

uitmaakt van ons bodembeheergebied.

Zaaknummer: 29167
Onderwerp: Verlenging raamovereenkomst Otolift Trapliften B.V. 2020
Besluit: De raamovereenkomst voor de levering van Wmo- trapliften, met Otolift 

Trapliften B.V. voor de duur van 2 jaar, tot 1 november 2022, te verlengen.

Zaaknummer: 31931
Onderwerp: Uitbreiding budget van project Buurtbemiddeling 2020 2021
Besluit: In te stemmen met een incidentele verhoging van € 3.416 per jaar, in 2020 en 

2021, bovenop het reeds beschikbare budget van € 7.000 per jaar voor 
Buurtbemiddeling voor de jaren 2020 en 2021 (huidige contractperiode).



Zaaknummer: 31796
Onderwerp: Diverse aanwijzingsbesluiten als gevolg van de Wnra
Besluit: Als gemeentesecretaris aan te wijzen:

De heer D.C. van Eeten

Als 1e loco-secretaris aan te wijzen:
Mevrouw J.A.M. Laarhoven
Als 2e loco-secretaris aan te wijzen:
De heer W.F.J.P. Elemans
Als 3e loco-secretaris aan te wijzen:
Mevrouw A.J.M. van Eijken
Als 4e loco-secretaris aan te wijzen:
Mevrouw C.P.I.W. Melchers
Als 5e loco-secretaris aan te wijzen:
Mevrouw H.M. Wiersma

Als ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen:
Mevrouw M.G.H. van de Louw – van Kuppenveld
Mevrouw L.R.T. Thoonen
De heer R. Ceulemans
Mevrouw L.H.M. Beems-van Schijndel
Mevrouw B.H.M. Rijcken-Zweers
De heer B.A.J. Willems

Als buitengewoon ambtenaar van burgerlijke stand aan te wijzen:
Mevrouw J. Boonzaayer-Hooisma
Mevrouw M.H.J. Kuipers-Jansen
De heer J.D. Boot; 

Als buitengewoon opsporingsambtenaar aan te wijzen: 
De heer B.J. Vermeulen
De heer M.M.J. Kamps

Als leerplichtambtenaar aan te wijzen: 
Mevrouw M. van Dalen

Als heffingsambtenaar aan te wijzen:
Mevrouw J.A.M. Laarhoven 

De aanwijzing bedoeld in de leden 3 en 4 alsmede de aanwijzing voor 
buitengewoon ambtenaren van burgerlijke stand voor 1 dag te mandateren aan 
het afdelingshoofd publiekszaken.

Zaaknummer: 31924
Onderwerp: Raadsmededeling samenhang strategische visie en Omgevingsvisie en 

participatie Omgevingsvisie
Besluit: In te stemmen met de bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling ‘Samenhang 

strategische visie en Omgevingsvisie en participatie Omgevingsvisie’.



Zaaknummer: 32432
Onderwerp: Stand van zaken crisisbeheersing van het Coronavirus
Besluit: In te stemmen met bijgaande mededeling aan de raad omtrent de stand van 

zaken crisisbeheersing van het Coronavirus.


