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BESLUITENLIJST
Besluitenlijst van Collegevergadering, gehouden op datum 7 september 2021
3.a.1

20bw000560 aanwijzen lokaal beheerder JustID
Besluit:

1. Aan te wijzen als Lokaal Beheerder voor het toekennen, wijzigen
en opheffen van gebruikersaccounts voor uittreksels justitiële
documentatie:
Nick Derksen (functioneel beheerder, TED), Ritsert Maes
(functioneel beheerder, TED)
2. De autorisatieprocedure 'Toekennen, wijzigen en opheffen van
gebruikersaccounts voor uittreksels justitiële documentatie' vast te
stellen conform de voorschriften daarvoor in het document
Voorschriften Lokaal Beheer van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (bijlage) en aansluitend op bij de geldende
autorisatieprocedure voor systemen binnen de gemeente. Bij deze
autorisatieprocedure hoort ook het opzetten van een register van
geautoriseerde medewerkers.
3.a.2

21bw000315 Regeling gegevensverstrekking BRP 2021
Besluit:

Vaststellen regeling gegevensverstrekking BRP 2021 (incl bijlagen).
3.a.3

21bw000324 Vaststellen bestemmingsplan "Elst, BrahmsstraatSchubertstraat"
Besluit:

Aan de raad voorstellen:
1. Het bestemmingsplan "Elst, Brahmsstraat-Schubertstraat"
analoog en digitaal ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.4

21bw000341 Vaststellen bestemmingsplan "Herveld, Hoge Hof"
Besluit:

1. Het Rapport ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan

"Herveld, Hoge Hof" vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan "Herveld, Hoge Hof" analoog en digitaal
gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.5

21bw000342 Vaststellen bestemmingsplan "Zetten, Hoofdstraat 21-33"
Besluit:

1. het rapport zienswijzen & ambtshalve wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan "Zetten, Hoofdstraat 21-33" vast te
stellen;
2. het bestemmingsplan "Zetten, Hoofdstraat 21-33" voor de
realisatie van een Aldi vestiging met bijbehorende parkeerplaatsen
ter plaatse analoog en digitaal gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.6

21bw000343 Vaststellen bestemmingsplan "Heteren,
Muskushouwsestraat 1"
Besluit:

De raad voorstellen:
1. Het rapport zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Heteren
Muskushouwsestraat 1" vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan "Heteren, Muskushouwsestraat 1"
analoog en digitaal gewijzigd vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.
3.a.7

21bw000352 Quickscan woonwagenlocaties gemeente Nijmegen
Besluit:

Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan het
college van B&W en de gemeenteraad van Nijmegen.
3.a.8

21bw000364 Opdrachtverlening voor uitvoering subsidie Regeling
Reductie Energieverbruik (RREW)
Besluit:

1. Instemmen met de uit te voeren activiteiten in het kader van
de RREW regeling inclusief het plan van aanpak
cadeaubonnen kleine energiebesparende maatregelen;
2. Instemmen met het enkelvoudig onderhands opdracht
verlenen aan Regionaal Energie Loket (REL) t.b.v. de
coördinatie en nadere opdrachten die voortvloeien uit de

Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW).

3.a.9

21bw000366 Voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1 juli 2021
Besluit:

De “Voortgangsrapportage Ruimtelijke projecten per 1 juli 2021”
vaststellen en deze ter kennis brengen van de raad.
3.a.10

21bw000367 Initiatiefvoorstel 'Instructie griffier’
Besluit:

1. Kennisnemen van het Initiatiefvoorstel 'instructie griffier';
2. Geen wensen en bedenkingen op het Initiatiefvoorstel 'instructie
griffier' naar voren brengen.
3.a.11

21bw000362 Tweede kwartaalrapportage 2021 sociaal domein
Besluit:

Tweede kwartaalrapportage 2021 sociaal domein vaststellen en de
acties die hieruit volgen uitvoeren.
3.c.1

21bw000360 2e bestuursrapportage 2021
Besluit:

1.De 2e bestuursrapportage 2021 vaststellen.
2.Een aanvullende krediet beschikbaar stellen voor
a. de vervangende nieuwbouw van de Meeuwenberg ( € 1.057.000)
b. het MFC Herveld (€ 30.000)
3.c.2

21bw000370 Beantwoording schriftelijke vragen S-569 van
Burgerbelangen Overbetuwe over follow-up interpellatiedebat windpark
Midden-Betuwe
Besluit:

Instemmen met bijgevoegde brief (kenmerk 21uit17700) met
beantwoording van schriftelijke vragen van Burgerbelangen
Overbetuwe over follow-up interpellatiedebat windpark MiddenBetuwe.
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