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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 12 april 2022  

Nummer: 15  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: J.W.M.S. Minses 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 19 april 2022 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 42381 

Onderwerp: Initiatief fietscrossbaantje Malden 

Besluit: 1.   Gelet op de niet sluitende begroting van het initiatief nu geen 

initiatiefsubsidie van € 6.000 toe te kennen. 

2.   € 10.000 te reserveren voor het initiatief binnen het initiatieven budget. 

3.   Het gesprek met initiatiefnemers en omgeving van het initiatief aan te gaan. 

  

Zaaknummer: 101846 

Onderwerp: Pachtovereenkomst dassengebied Sluisweg 2022-2026 

Besluit: 1.   Het besluit ‘Verlengen gebruiksovereenkomst dassengebied Sluisweg’ d.d. 

21 december 2021 in te trekken (zaak 101846); 

2.    De pachtovereenkomst van het dassengebied Sluisweg met Vereniging 

Nederlands Cultuurlandschap (VNC) vast te stellen voor vier jaar, met 

daarna een mogelijkheid tot verlenging met drie jaar; 

3.   In deze overeenkomst het beheer van de agrarische percelen bij agariër  

       S. Bruijsten onder te brengen; 

4.    Daarvoor een beheervergoeding van 450 euro/ha/jaar af te spreken, wat de 

heer Bruijsten aan VNC betaald en VNC inzet voor het beheer van de 

heggen en boomgaarden. 

  

Zaaknummer: 118865 

Onderwerp: Opschorten huuropzegging tijdelijke bewoners voormalige Vuurvogel II 

Besluit: 1.    Ad Hoc de opdracht te geven de huuropzegging aan de tijdelijke huurders 

van de voormalige Vuurvogel II op te schorten tot nader te bepalen datum. 

2.    De raad hierover te informeren. 

 

Zaaknummer: 115759 

Onderwerp: Eenmalige energietoeslag 

Besluit: 1.  Een eenmalige energietoeslag van € 800, in 2022, te verstrekken aan 

huishoudens met een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal 

minimum; 

2.  Deze eenmalige energietoeslag te verstrekken in de vorm categoriale 

bijzondere bijstand; 

3.  De beleidsregels 'Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Heumen' vast te 

stellen; 

4.  De kosten te voldoen uit de koopkrachtmaatregelen-budgetten vanuit het 

rijk ad € 338.334, die bij de meicirculaire 2022 worden uitgekeerd; 

5.  De raad informeren via een gewijzigde raadsmededeling. 

 


