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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 31 augustus 2021  

Nummer: 35  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
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 7 september 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 86075 

Onderwerp: QuickScan gemeente Nijmegen naar extra locaties voor woonwagens 

Besluit: In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde aangepaste 

raadsmededeling waarin de vragen van de fracties van CDA en VVD m.b.t. 

mogelijke realisering van een woonwagenlocatie aan de Elshofweg worden 

beantwoord. 

 

Zaaknummer: 77213 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over afronding werkzaamheden Rijksweg 

Besluit: Raadsmededeling ter informatie aanbieden aan de raad. 

  

Zaaknummer: 19157 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst gemeente Heumen - ODRN 

Besluit: 1.    De aangescherpte 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: 88546 

Onderwerp: Promotiefilm gemeente Heumen 

Besluit: In te stemmen met het laten maken van een 2 promotiefilmpjes over de 

gemeente Heumen en hier ook dronebeelden aan toe te voegen. 

 

Zaaknummer: 88103 

Onderwerp: Winterfestijn 2021 

Besluit: Het winterfestijn één jaar uit te stellen en de raad hierover d.m.v. een 

raadsmededeling te informeren. 

 

Zaaknummer: 88669 

Onderwerp: Hogere grenswaarde geluid voor formaliseren Broekstraat 72 te Nederasselt 

Besluit: 1.    In te stemmen met het bijgevoegd ontwerpbesluit (bijlage 1) voor een 

hogere grenswaarde voor geluid, waarmee het formaliseren van de woning 

naast de Broekstraat 72 te Nederasselt kan worden vervolgd; 

2.    Voorgenoemd ontwerpbesluit aan de ODRN te zenden voor publicatie 

gelijktijdig met de ter inzagelegging van de overige stukken bij de aanvraag 

omgevingsvergunning; 

3.    Het ontwerpbesluit tevens als definitief besluit te beschouwen indien 

hiertegen geen zienswijzen worden ingediend. 
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Zaaknummer: 87882 

Onderwerp: Voortzetten VTH-beleid 2017 – 2020 

Besluit: 1.   Het beleid zoals vastgelegd in het ‘VTH-Beleidsplan 2017 – 2020 gemeente 

Heumen’ te continueren totdat het uniforme regionale VTH-beleid is 

vastgesteld. 

2.   Na vaststelling van het nieuwe VTH-beleid het jaarlijks opstellen en 

evalueren van de uitvoeringsprogramma’s weer op te pakken. 

3.    De raad te informeren d.m.v. een gewijzigde raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 63596 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Prinses Irenestraat 14 te 

Overasselt 

Besluit: Het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit 

ongewijzigd in stand te laten. 

 

Zaaknummer: 11968 

Onderwerp: Raadsinformatiebijeenkomst 5 oktober 2021 Masterplan VCM 

Besluit: In te stemmen met het informeren van de raad (op een z.s.m. te bepalen 
moment) over de laatste stand van zaken van het programma Vitaal Centrum 
Malden. 
 

Zaaknummer: 77379 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Garstkampsestraat 7, Overasselt" 

Besluit: De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Garstkampsestraat 7, 

Overasselt” gewijzigd vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 89111 

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 

Besluit: 1.   Geen neveninkomsten 2020 te verrekenen met de wethouders F.P. 

Eetgerink, M.F.M. Schoenaker, R.J.M. Waas en J.H.W.T. Stunnenberg en 

voormalig wethouder L.N. Bosland; 

2.   Wel neveninkomsten 2020 te verrekenen met burgemeester G.M. 

Mittendorff voor een bedrag, zoals opgenomen in bijgaande vertrouwelijke 

bijlage; 

3.   Voor 2019 de neveninkomsten van burgemeester G.M. Mittendorff te 

verrekenen conform de systematiek zoals die in het brief van trippel aaa is 

beschreven. 

 

Zaaknummer: 85795 

Onderwerp: Omgevingsvergunning Morssinkhof, de Hoge Brug 30 te Malden 

Besluit: 1.   Een omgevingsvergunning (met aanvullende voorschriften; zie bijlage 1) te 

verlenen voor het maximaal 12 (werk-) dagen per jaar gebruiken van een 

mobiele puinbreekinstallatie voor het breken van eigen restproducten op 

de locatie De Hoge Brug 30 te Malden; 

2.    Voorgenoemd besluit aan de ODRN te zenden voor verdere behandeling en 

bekendmaking. 
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Zaaknummer: 84018 

Onderwerp: Sociaal intranet 2021 

Besluit: 1.    De implementatie van ons nieuwe intranet (sociaal intranet) in 2021 te 

laten plaatsvinden. 

2.    Hiervoor eenmalig budget ter beschikking te stellen van € 8.000 in 2021. 

3.    Het budget van € 8.500 dat hiervoor via de kadernota beschikbaar is 

gesteld voor 2022 niet op te nemen in de begroting 2022. 

 

Zaaknummer: 89041 

Onderwerp: Controleprotocol 2021 

Besluit: In te stemmen met het controleprotocol 2021 en het daarbij behorende 

normenkader en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen conform 

bijgevoegd raadsvoorstel. 

  

Zaaknummer: 89058 

Onderwerp: Bestuursovereenkomst Noodopvang Heumensoord 

Besluit: De bestuursovereenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 

(COA), de gemeente Heumen en de gemeente Nijmegen vast te stellen. 

 
 

 


