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Vergadering van Burgemeester en Wethouders
Datum:
Nummer:
Status:

dinsdag 5 januari 2021
1
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 12 januari 2021

Secretaris:

D.C. van Eeten

Zaak
Document

:
:
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58845
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

49345
Principeverzoek woningbouw tussen Oude Boterdijk 40 en 42 in Heumen
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de bouw van 2
woningen, gelegen op het perceel tussen Oude Boterdijk 40 en 42 in
Heumen.
2. In principe medewerking te verlenen aan het saneren van de bestaande
schuur aan de Oude Boterdijk en op deze locatie een woning op te richten.

Zaaknummer:
Onderwerp:

9635
Raadsmededeling Duiding besluitvorming vervolg ruimtelijke visie duurzame
energie
De gewijzigde raadsmededeling duiding besluitvorming vervolg ruimtelijke visie
duurzame energie vast te stellen en aan de raad toe te zenden.

Besluit:

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

58591
Uitkomst decembercirculaire 2020 Gemeentefonds
1. De cijfers van de decembercirculaire 2020 op te nemen in de jaarrekening
2020.
2. De raad voor te stellen bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat
2020 (vergadering van 08 juli 2021) de via de decembercirculaire 2020
toegekende middelen met een totaalbedrag van € 10.000 (compensatie
gemeentelijk schuldenbeleid / compensatie Bijzondere bijstand) te
reserveren voor zowel onderzoek naar de invoering van de Heumenpas
(zaaknummer 56851) als de aanschaf van de applicatie vroegsignalering
schuldhulpverlening (zaaknummer 53037).

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

58629
Zienswijze kaderbrief 2022 VRGZ
In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel dit voorstel via het presidium laten
agenderen voor de raadsvergadering van 11 maart 2021. In het gewijzigde
raadsvoorstel wordt gevraagd om de volgende zienswijze op de kaderbrief 2022
van de VRGZ te uiten:
De raad verzoekt de VRGZ om een concreet inzicht te geven welke mogelijke
bezuinigingen zouden moeten worden doorgevoerd als de VRGZ de 2%
generieke korting verwerkt in de begroting 2022. De VRGZ wordt daarbij tevens
verzocht om duidelijk te maken wat daarvan de ongewenste consequenties zijn.
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