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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 21 april 2020  

Nummer: 17  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. woensdag 6 mei 2020 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 34564 

Onderwerp: Ontwerpverklaringen van geen bedenkingen voor De Laan 7-19-21-23 te 

Overasselt en de Hatertseweg 5 te Malden 

Besluit: 1. De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af 

te geven voor de bouw van erfafscheidingen en voorraadvakken op De Laan 

7-19-21-23 te Overasselt. 

2. De raad voor te stellen om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te 

af te geven voor het starten van een bierbrouwerij op de Hatertseweg 5 te 

Malden. 

3. Voorgenoemde ontwerpverklaringen zoals in dit advies middels een 

gecombineerd raadsvoorstel aan de raad voor te leggen.  

4. De raad voor te stellen beide voorgenoemde ontwerpverklaringen te 

beschouwen als definitieve verklaringen van geen bedenkingen indien in de 

inzagetermijn geen zienswijzen volgen.   

 

Zaaknummer: 34968 

Onderwerp: Aanschaf bodycam boa 

Besluit: De buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte 

(boa’s)/toezichthouders bij de uitvoering van hun werkzaamheden te voorzien  

van een bodycam. 

  

Zaaknummer: 13856 

Onderwerp: Verordening Starterslening  Gemeente Heumen 2020 

Besluit: De raad, conform het bijbehorende voorstel, voor te stellen: 

1. De Starterslening in te voeren. 

2. Hiervoor de Verordening Starterslening gemeente Heumen 2020 vast te 

stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening Starterslening 

gemeente Heumen 2015. 

3. Hiervoor een totaalbedrag van € 525.000 (gefaseerd) beschikbaar te stellen. 
4. De daaruit voortvloeiende structurele lasten binnen de jaarlijkse exploitatie 

van de gemeente te dekken. 
5. De begroting 2020 i.v.m. het beschikbaar stellen van een 

investeringskrediet van € 525.000 en de daaruit voortvloeiende 

exploitatielasten aan te passen.  
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Zaaknummer: 26139 

Onderwerp: Ontwerp MJPB 2021-2024, incl. gewijzigde begroting 2020 BVO DRAN 

Besluit: 1.    Kennis te nemen van de Ontwerp MJPB 2021-2024, inclusief de gewijzigde 

begroting 2020 van de BVO DRAN. 

2.    De raad met een gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen om geen zienswijze 

te geven en in te stemmen met de Ontwerp MJPB 2021-2024, inclusief de 

gewijzigde begroting 2020 van de BVO DRAN. 

3.   De raad te informeren over het herbeleggen en aanvullen van regietaken 

BVO DRAN en de financiële gevolgen 2021-2024 te verwerken in de 

kadernota 2021-2024. 

4.   De uitkomsten van de gewijzigde begroting 2020 incl. het herbeleggen en 

aanvullen van de regietaken in de financiële maandrapportage van mei 

2020 verwerken. 

5.   De uitkomsten van de MJPB 2021-2024 in de kadernota 2021-2024 op te 

nemen. 

 

Zaaknummer: 33814 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst Wvggz-taken GGD Gelderland-Zuid 2020 – 2021 

Besluit: 1. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst Wvggz-taken GGD 

Gelderland-Zuid 2020 – 2021. 

2. In te stemmen met de Overeenkomst Gemeente Heumen – GGD 

Gelderland-Zuid inzake Gezamenlijke Verantwoordelijkheid onder de AVG 

Wvggz-taken. 
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Zaaknummer: 34664 

Onderwerp: Jeugdhulp met Verblijf en Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2020 

Besluit: Onder voorbehoud van besluitvorming in de regiogemeenten: 

1.    De deelovereenkomsten 2020 Jeugdhulp met Verblijf en Jeugdbescherming 

en Jeugdreclassering aan te gaan, voor de volgende jeugdhulpaanbieders: 

• Driestroom, Entrea lindenhout, ’s Heeren Loo, Horizon, IrisZorg, Koraal 

Groep, Leger des Heils, Meander-Prokino, Stichting Moria, OGH en 

Ambulatorium, Oosterpoort, Pactum, Pluryn, RIBW AVV, Shelterzorg, Time 

Out Huis, WSG. 

2.    De uitvoeringsovereenkomsten Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in 

2020, binnen het kader van de eerder verleende subsidiebeschikkingen, te 

verlengen voor de volgende Gecertificeerde Instellingen: 

• Jeugdbescherming Gelderland, William Schrikker Stichting 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS JB&JR), Jeugd Veilig Verder, 

Leger des Heils. 

3.   De samenwerkingsovereenkomst Overleg Passende Hulp (OPH) Rijk van 

Nijmegen aan te gaan. 

4.    Voor incidentele plaatsingen bij niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieders 

in voorkomende gevallen betalingsovereenkomsten aan te gaan. 

5.   De kosten van Jeugdhulp met Verblijf en Jeugdbescherming en 

Jeugdreclassering (inclusief betalingsovereenkomsten) 2020 voor Heumen 

te begroten op totaal € 981.000. 

6.   De regionale verevening ook voor 2020 toe te passen voor Jeugdhulp met 

Verblijf, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en het Landelijk Transitie 

Arrangement. 

7.   Het College van B&W van de gemeente Nijmegen te mandateren, met de 

mogelijkheid van ondermandaat, om uitgaven te doen voor het regionale 

deel van het Transformatieplan Jeugdhulp met verblijf & Zorg en veiligheid 

‘Zoveel mogelijk thuis’ 

 

De burgemeester heeft besloten: 

1.   De burgemeester van de gemeente Nijmegen een volmacht te verlenen, 

met de mogelijkheid van ondervolmacht, om de gemeente Heumen te 

vertegenwoordigen en namens de gemeente Heumen de volgende stukken 

te tekenen: 

a.  de deelovereenkomsten 2020 Jeugdhulp met verblijf en   

            Jeugdbescherming en Jeugdreclassering; 

       b.  de uitvoeringsovereenkomsten 2020 Jeugdbescherming en  

            Jeugdreclassering; 

       c.  de samenwerkingsovereenkomst OPH Rijk van Nijmegen; 

       d.  de betalingsovereenkomsten incidentele plaatsing 2020. 

  

 
 
 
 


