BESLUITENLIJST

Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Datum:
Nummer:
Status:

dinsdag 31 maart 2020
14
Openbaar

Gezien:
Burgemeester:

G.M. Mittendorff

Wethouder:

F.P. Eetgerink

Wethouder:

R.J.M. Waas

Wethouder:

M.F.M. Schoenaker

Aldus vastgesteld d.d.

dinsdag 7 april 2020

Secretaris:

D.C. van Eeten

Zaak
Document

:
:

33173
33360

BESLUITENLIJST
Zaaknummer:
Onderwerp:
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33057
Reactie op ontwerp Omgevingsvisie Nijmegen
De gewijzigde reactie op de ontwerp Omgevingsvisie Nijmegen vast te stellen
en toe te sturen.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

17751
Cliëntervaringsonderzoek 2019 Wmo en Jeugdhulp
1. Kennis te nemen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken 2019
Wmo en Jeugdhulp.
2. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek onder inwoners die
geen Wmo-voorziening toegewezen hebben gekregen.
3. De raad te informeren over de onderzoeksresultaten via bijgevoegde
raadsmededeling.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

28144
Informatiebeleid Heumen 2020-2024
1. In te stemmen met het informatiebeleidsplan 2020-2024 van de gemeente
Heumen met daarin de volgende speerpunten:
- Digitale overheid: gericht op klantgerichtere dienstverlening, meer
participatie door inwoners;
- Digitale gemeente: gericht op efficiëntere processen en bedrijfsvoering;
- Digitale manager: gericht op meer inzicht in prestaties, betere
sturingsinformatie;
- Digitale medewerker: gericht op een productievere werkplek en
efficiënte ICT-infrastructuur;
- Professioneel informatiemanagement: gericht op een professionele
organisatie van informatiemanagement.
2. De raad conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen om het
Informatiebeleidsplan 2020-2024 vast te stellen.
3. Kennis te nemen van de voor deze opgaven benodigde nieuwe kredieten en
exploitatiebudgetten.
4. De nieuwe kredieten en exploitatiebudgetten te verwerken in het concept
van de Kadernota 2021-2024.

Zaaknummer:
Onderwerp:

33095
Uitbreiding samenwerking WerkBedrijf en BlueView en terugkoppeling
zienswijze Informatieprotocol
In te stemmen met bijgaande mededeling aan de raad over de uitbreiding
samenwerking WerkBedrijf en BlueView en terugkoppeling zienswijze
Informatieprotocol.

Besluit:

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

33209
Economische maatregelen i.v.m. Corona crisis
Tot het nemen van de volgende maatregelen om de economische en
maatschappelijke effecten van de corona crisis voor ondernemers, organisaties
en inwoners op korte termijn te verzachten:
1. Verruimen regels
a. Ruimere venstertijden bevoorrading.
b. Indien noodzakelijk supermarkten toestaan ‘s nachts te bevoorraden.
c. Openingstijden supermarkten op zon- en feestdagen verruimen naar
doordeweekse openingstijden.
d. Coulant zijn voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen.
e. Vergunningsprocedures voor bouwplannen doorgang laten vinden.
f. Coulant omgaan met afhalen en bezorgen maaltijden horeca.
g. Coulant zijn met verplichte aanwezigheid ondernemers op de markt
2. De betaaltermijn van facturen van de gemeente verlengen
3. Uitstel verlenen van betalingen, niet opleggen
dwanginvorderingsmaatregelen, coulant zijn met betalingsregelingen.
4. Ruimhartige inzet van bestaande regelingen.
5. Onderzoeken of uitstel opleggen van belastingaanslagen
liquiditeitsruimte biedt voor ondernemers.
6. Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of
beperkt doorgaan.
7. Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering.
Naast de maatregelen het volgende te besluiten:
8. Daar waar van toepassing gelden de maatregelen tot 1 juni 2020. Deze
termijn komt in de plaats van de termijn van 1 mei die het college
eerder heeft vastgesteld voor de opschorting alle
invorderingsmaatregelen voor alle heffingen en belastingen.
9. De bijgevoegde gewijzigde brief aan de raad over de corona crisis vast
te stellen.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

24259
Aangepaste planning Kadernota
In te stemmen met het gewijzigde proces voor de kadernota.
De raad over het aangepaste proces te informeren d.m.v. een op te stellen
raadsmededeling.

