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Zaaknummer: 89041 

Onderwerp: Intern Controleplan (ICP) 2021 

Besluit: Het intern controleplan (ICP) 2021 vast te stellen 

 

Zaaknummer: 96983 

Onderwerp: Prestatieafspraken Oosterpoort 2022 

Besluit: 1.     In te stemmen met de bijgevoegde prestatieafspraken tussen de gemeente 

Heumen, Oosterpoort Wonen en Huurdersvereniging Woonbelang voor 

2022. 

2.     In te stemmen met de bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling en deze 

door te sturen naar de raad. 

  

Zaaknummer: 86890 

Onderwerp: Actualisatie routekaart klimaatneutraal Heumen 2050 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de informatienota Actualisatie routekaart 

klimaatneutraal Heumen 2050. 

2.     De raad informeren over de actualisatie van de routekaart middels 

bijgevoegde raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 19157 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst gemeente Heumen - ODRN 

Besluit: 1.     De dienstverleningsovereenkomst gemeente Heumen – ODRN vast te 

stellen. 

2.     De bevoegdheid voor het doorvoeren van wijzigingen in de bijlage bij de 

DVO, ‘specificatie producten en diensten’, neer te leggen bij de 

accountmanager van Heumen voor de ODRN. 

 

Zaaknummer: 66429 

Onderwerp: Principeverzoek Kerkweg 20 Malden 

Besluit: In principe, onder gewijzigde voorwaarden, medewerking verlenen aan het 

verzoek om 10 appartementen te realiseren op het perceel Kerkweg 20 te 

Malden. De principetoestemming vervalt indien na 2 jaar geen gebruik is 

gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen en/of te voldoen 

aan de financiële verplichtingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zaaknummer: 60737 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN 

Besluit: 1.     In te stemmen met de wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling 

Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen 

(DRAN) overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit van 30 september 

2021 (registratienummer djuma 93621), onder voorbehoud van 

toestemming van de raad. 

2.     De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel te vragen om toestemming te 

verlenen aan het college om de gemeenschappelijke regeling BVO DRAN te 

wijzigen. 

3.     De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel te adviseren om geen gebruik te 

maken van de gelegenheid tot het uiten van wensen en bedenkingen op de 

voorgestelde wijzigingen. 

 

Zaaknummer: 87204 

Onderwerp: Principeverzoek Rijksweg 179 Malden 

Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek om 

maximaal 8 appartementen te realiseren op het perceel Rijksweg 179 te 

Malden. De principetoestemming vervalt indien na 2 jaar geen gebruik is 

gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen en/of te voldoen 

aan de financiële verplichtingen. 

  

Zaaknummer: 15219 

Onderwerp: Ontwikkeling locatie Steenhuys 

Besluit: Het gewijzigde voorstel aan de raad over de ontwikkeling van locatie Steenhuys 

door te geleiden aan de raad van december 2021. 

 

Zaaknummer: 77379 

Onderwerp: Bestemmingsplan Garstkampsestraat 7, Overasselt 

Besluit: 1.     In te stemmen met het aanvullend raadsvoorstel. 

2.     De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Garstkampsestraat 7, 

Overasselt” gewijzigd vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 68675 

Onderwerp: Principeverzoek Molenstraat ong Heumen 

Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek om 

twee woningen te realiseren op het perceel aan de Molenstraat te Heumen 

(kadastraal perceel gemeente Heumen, sectie C en perceelnummer 2846). De 

principetoestemming vervalt indien na 2 jaar geen gebruik is gemaakt van de 

mogelijkheid om een aanvraag in te dienen en/of te voldoen aan de financiële 

verplichtingen. 

 

Zaaknummer: 60737 

Onderwerp: Ontwikkelingen Doelgroepenvervoer AVAN 2021 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de ontwikkelingen en de eventuele vervolgstappen 

binnen het doelgroepenvervoer AVAN en Buurtvervoer. 

2.     De raad hierover te informeren middels aangepaste raadsmededeling. 

  



 
 

Zaaknummer: 52574 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot invordering dwangsommen 

uitstallingen op Hoogstraat 24 te Overasselt 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het 

bezwaarschrift inzake het invorderingsbesluit dwangsommen ongegrond te 

verklaren, het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten en het verzoek 

om een dwangsom wegens niet tijdig nemen van een besluit op bezwaar af te 

wijzen. 

 

Zaaknummer: 9635 

Onderwerp: Gebiedsplan Energielandschap A73 

Besluit: In te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel ‘Gebiedsplan Energielandschap 

A73’ en dit voorstel te agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 

2021. 

 

Zaaknummer: 76081 

Onderwerp: Vervolg aanwijzingsverzoek Vuurvogelschool als gemeentelijk monument 

Besluit: 1.     Extern onderzoek uit te laten voeren naar de cultuurhistorische waarde 

van het gebouw van de Vuurvogelschool, alsook naar de mogelijkheden 

voor herontwikkeling (waaronder in ieder geval de financiële haalbaarheid 

t.a.v. de bouwtechnische staat van het gebouw). 

2.     De raad te informeren met een op te stellen raadsmededeling. 

3.     Ambtelijk opdracht te laten geven aan een hiervoor geschikt bureau en de 

uitkomsten hiervan te delen in een volgend B&W-advies. 

4.     De betrokken erfgoedverenigingen te informeren van onze werkwijze per 

bijgevoegde brief. 

5.     De benodigde middelen voor het uit te voeren onderzoek mee te nemen in 

de volgende maandrapportage. 

  

Zaaknummer: 97038 

Onderwerp: Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio 

Besluit: De Verstedelijkingsstrategie (concept, 30 juni 2021) voor te leggen aan de  

gemeenteraad met het gewijzigde voorstel: 

1.     Het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de 

verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het 

gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en 

leefbaarheid. 

2.     De ontwerpprincipes van dit concept te wegen en mee te nemen in het 

eigen lokale omgevingsbeleid. 

3.      In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere 

gebiedsuitwerkingen (deel 2). 

 

Zaaknummer: 95673 

Onderwerp: Vast dienstverband medewerker 

Besluit: De vaste formatie van de organisatie uit te breiden met 28 uur ter vervanging 

van de beëindigde inkoop/subsidierelatie voor een deel van de vaste 

werkzaamheden van het kernteam. 

 


