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Zaaknummer: 32612 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar verkeersbesluit instellen gewichtsbeperking 30 T op de 

Schoolstraat in Malden 

Besluit: 1.   Het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften op het bezwaar tegen 
het verkeersbesluit om een gewichtsbeperking van 30 ton in te stellen op 
de Schoolstraat in Malden over te nemen.  

2.    De gemachtigde van de bezwaarmakers per bijgevoegde brieven te 

informeren over dit besluit. 

 

Zaaknummer: 5017 

Onderwerp: Beperken openingstijden parkeergarage Maldensteijn 

Besluit: 1. In te stemmen met een pilot gedurende de komende 4 maanden om de 

parkeergarage onder Maldensteijn om 19 uur ’s avonds te sluiten i.p.v. om 

2 uur ’s nachts. 

2. Na deze pilot de effecten te evalueren m.b.t. parkeerdrukte op het 

Kerkplein, vandalisme en vervuiling in de parkeergarage en op basis hiervan 

te besluiten om de pilot al dan niet om te zetten in reguliere afspraken. 

  

Zaaknummer: 49621 

Onderwerp: Uitkomsten evaluatie inwonerparticipatie 2019-2020 

Besluit: 1.   Kennis te nemen van de bijgevoegde rapportage 'Lerend aan de slag: Een 

evaluatie naar het Vrijwilligers- en Initiatievenbeleid en participatieve 

beleidsontwikkeling in de gemeente Heumen' van de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen (HAN) Kenniscentrum Publieke Zaak. (zie bijlage 1) 

2.    In te stemmen met het 'Plan van aanpak: Lerend aan de slag met het 

vrijwilligerswerkbeleid en initiatievenbeleid. Acties in 2020-2021'. (zie 

bijlage 2) 

3.    In te stemmen met de gewijzigde mededeling aan de raad, waarmee u de 

raad informeert over de "rode draad" uit de evaluatie van de HAN. (zie 

bijlage 3) 

 

Zaaknummer: 33178 

Onderwerp: Voortgangsrapportage Transformatieagenda Sociaal Domein 

Besluit: 1.    Kennis te nemen van de voortgangsrapportage ‘Transformatieagenda 

Sociaal Domein 2018-2022’ (bijlage 1). 

2.    Kennis te nemen van het advies van de BAR (bijlage 2). 

3.    Het antwoord op het advies van de BAR vast te stellen (bijlage 3). 

4.    De gemeenteraad te informeren door de gewijzigde raadsmededeling 

(bijlage 4) en voortgangsrapportage (bijlage 1). 
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Zaaknummer: 47727 

Onderwerp: Ontwikkelingen BVO DRAN en Buurtvervoer Heumen 2020 

Besluit: 1.   Kennisnemen van de reacties op de ingediende zienswijzen op de MJPB 

2021-2024 BVO DRAN. 

2.   Kennisnemen van de ontwikkelingen binnen de BVO DRAN. 

3.   Kennisnemen van de ontwikkeling binnen de Buurtvervoer. 

4.   Afschaffen van contante betalingen in het vraagafhankelijk vervoer. 

5.   Besluiten tot jaarlijkse indexering, die gekoppeld is aan de OV-tarieven. 

6.   De raad informeren door middel van de gewijzigde raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 50911 

Onderwerp: Prestatieafspraken Oosterpoort 2021 

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

Heumen, Oosterpoort Wonen en Huurdersvereniging Woonbelang voor 

2021. 

2.    Portefeuillehouder R. Waas te machtigen om genoemde afspraken namens 

uw college te ondertekenen. 

3.    In te stemmen met de bijgevoegde raadsmededeling en deze door te 

sturen naar de raad. 

 

 

 
 

 


