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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 9 maart 2021  

Nummer: 10  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink (heeft niet deelgenomen aan deze vergadering) 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 16 maart 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 52220 

Onderwerp: Aanvalsplan huisvesting jongeren en starters 

Besluit: 1.  In te stemmen met de locatie Rijksweg 216-218 voor de realisatie van een 

tijdelijk, flexibel woonconcept voor jongeren en starters voor een periode 

van maximaal 10 jaar; 

2.  In te stemmen om in het plangebied Zilverbergweg/Kruisbergesestraat een 

woonconcept voor jongeren en starters te realiseren dat geschikt is voor een 

permanent karakter; 

3.  In te stemmen om twee ontwikkelaars te vragen een plan van aanpak te 

maken op basis van een aantal vooraf geformuleerde criteria voor een 

(flexibel) woonconcept voor jongeren en starters in Malden en Overasselt; 

4.  In te stemmen met het toetsen van de voormalige schoollocatie aan de 

Veldsingel en de locatie Vieracker in Malden op haalbaarheid voor 

huisvesting van jongeren, starters en andere doelgroepen, met als insteek 

naar een structurele en toekomstbestendige oplossingen te zoeken; 

5.  In te stemmen met het uitgangspunt dat de voorbereiding en realisatie van 

het (flexibel) woonconcept budgettair neutraal moet plaatsvinden; 

6.  In te stemmen met de gewijzigde raadsmededeling en deze voor te leggen 

aan de raad. 

 

Zaaknummer: 50117 

Onderwerp: Principeverzoek toepassen rood voor rood regeling aan de Vosseneindseweg 30 

in Heumen 

Besluit: 1.  In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek om 

de agrarische bestemming om te zetten naar de woonbestemming en voor 

het slopen van de agrarische opstallen 2 extra burgerwoningen te realiseren 

aan de Vosseneindseweg 30 in Heumen. 

2.  Deze principetoestemming vervalt indien 2 jaar na datum van dit 

collegebesluit geen gebruik van de mogelijkheid is gemaakt door een 

aanvraag in te dienen en aan de financiële verplichting is voldaan. 

  

Zaaknummer: 66502 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Maasstraat 10 te Heumen 

Besluit: In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Maasstraat 10 Heumen. 
 

Zaaknummer: 67088 

Onderwerp: Antwoord op vraag uit raad m.b.t. aanstelling FG voor gemeenteraad zelf 

Besluit: Het antwoord op de vraag vanuit een raadslid m.b.t. aanstelling FG middels 

bijgevoegde raadsmededeling toesturen ter kennisname aan de gemeenteraad. 

 
 
 

 


