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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 18 mei 2021  

Nummer: 20  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink (heeft niet deelgenomen aan deze vergadering) 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 25 mei 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 62502 

Onderwerp: Besluit hogere grenswaarden nieuwbouw onzelfstandige wooneenheden aan 

de Rijksweg 26 in Malden 

Besluit: 1.  In te stemmen met het ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarden 

ten behoeve van de bouw van 22 onzelfstandige wooneenheden aan de 

Rijksweg 26 in Malden. 

2.  Indien er geen zienswijzen op het ontwerp besluit worden ingediend het 

ontwerp besluit tevens als definitief besluit te beschouwen. 

  

Zaaknummer: 74062 

Onderwerp: Regionale aanpak Samen voor een thuis zonder geweld 2021-2025 

Besluit: 1.  In te stemmen met de nieuwe regionale aanpak Samen voor een thuis 

zonder geweld Gelderland-Zuid 2021-2025. 

2.  Kennis te nemen van de review van de regionale aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling 2017-2020. 

3.  De raad te informeren met een raadsmededeling. 

  

Zaaknummer: 50489 

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschriften Ewijkseweg 6 Overasselt 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften de 

bezwaarschriften ongegrond te verklaren en de bestreden besluiten 

ongewijzigd in stand te laten. 

 

Zaaknummer: 73857 

Onderwerp: Reactie op vragen over Kinderarmoede 

Besluit: 1.  In te stemmen met de gewijzigde reactie op de vragen van de fractie PvdA 

Heumen rondom kinderarmoede in de gemeente Heumen. 

2.  De raad hierover te informeren middels de gewijzigde raadsmededeling. 

  

Zaaknummer: 57670 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake omgevingsvergunning huisartsenpraktijk 

Heumense Hof 12 te Heumen 

Besluit: 1.   Het advies van de bezwaarcommissie (bijlage 1) over te nemen. 

2.   Het hierin aangegeven gebrek in bezwaar te herstellen, door in te stemmen 

met de uitkomst van de in bijlage 2 opgenomen aanvullende onderbouwing 

van het aspect parkeren. 

3.  Het bestreden besluit van 28 augustus 2020 in stand te houden. 

4.  Bezwaarmakers per brief te berichten van uw besluit. 

 

 

 

 
 

 


