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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 8 december 2020  

Nummer: 50  

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 15 december 2020 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 52567 

Onderwerp: Toetreding tot convenant Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) 

Besluit: Toe te treden tot het convenant van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams 

(LSI). 

 

Zaaknummer: 53102 

Onderwerp: Beleidsregels Wet Bibob Tweestromenland 

Besluit: Het college van B&W besluit: 

1. de huidige gemeentelijke beleidsregels Wet Bibob gemeente Heumen 2019 

in te trekken; 

2. de beleidsregels Wet Bibob Tweestromenland 2020 inclusief bijlagen vast 

te stellen. 

 

De burgemeester besluit: 

1. de huidige gemeentelijke beleidsregels Wet Bibob gemeente Heumen 2019 

in te trekken; 

2. de beleidsregels Wet Bibob Tweestromenland 2020 inclusief bijlagen vast 

te stellen. 

  

Zaaknummer: 45734 

Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan 'Verlegging gasleiding Nederasselt’  

Besluit: In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Verlegging gasleiding 

Nederasselt’ ten behoeve van het dieper aanleggen van de leiding en een 

beperkte aanpassing van het traject. 

 

Zaaknummer: 6001 

Onderwerp: Ontwerp verklaring van geen bedenkingen puinbreker Morssinkhof BV te 

Malden 

Besluit: De raad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen te 

verlenen voor een puinbreker bij Morssinkhof BV aan de Hoge Brug 30 te 

Malden. 

 

Zaaknummer: 52754 

Onderwerp: Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heumen 2021 

Besluit: Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heumen 2021 vast te stellen 

onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels schuldhulpverlening Heumen 

2012 
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Zaaknummer: 9635 

Onderwerp: Duiding raadsbesluiten vervolg ruimtelijke visie duurzame energie 

Besluit: De gewijzigde raadsmededeling duiding besluitvorming vervolg RvDE vast te 

stellen en aan de raad toe te zenden. 

 

Zaaknummer: 36573 

Onderwerp: Aanwijzing Garstkampsestraat 2A als gemeentelijk monument & verkoop 

perceel 

Besluit: 1. De historische schuur aan de Garstkampsestraat 2A aan te wijzen als 

gemeentelijk monument, door plaatsing op de erfgoedlijst van de 

gemeente Heumen. 

2. De aanduiding en beschrijving van het monument vast te stellen zoals 

aangegeven in het concept-besluit in bijlage 1. 

3. Het bovengenoemde pand te verkopen aan de huidige gebruiker welke de 

schuur thans in gebruik heeft voor het restaureren van antieke meubelen 

door ‘Kopsendal Antiekrestauratie Meubels Op Maat’, voor een koopprijs 

van € 66.330. 

4. De raad van de uitkomst van de onderhandelingen te informeren via de 

raadsmededeling in bijlage 5. 

 

Zaaknummer: 52647 

Onderwerp: Antwoorden op schriftelijke raadsvragen VVD: versoepeling bijstandsregels 

jongeren 

Besluit: 1. In te stemmen met de antwoorden op de schriftelijke raadsvragen van de 

VVD over de versoepeling van bijstandsregels voor jongeren. 

2. Bijgaande gewijzigde raadsmededeling d.d. 08-12-20 'Antwoorden op 

schriftelijke raadsvragen VVD: versoepeling bijstandsregels voor jongeren' 

te verzenden. 

 

Zaaknummer: 50552 

Onderwerp: Burgeronderzoek duurzaam wonen en duurzame energieopwekking 

Besluit: 1. Kennis te nemen van het Onderzoeksrapport attitude, gedrag en draagvlak 
over duurzaam wonen en duurzame energieopwekking in de gemeente 
Heumen van Marintel onderzoek & advies. 

2. Kennis te nemen van de vervolgacties. 
3. In te stemmen met bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling. 
 

 
 
 
 
 
 

 


