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Zaaknummer: 22049 

Onderwerp: Herverkaveling Werklandschap Overasselt 2e fase 

Besluit: 

 

 19014 

 Vaststelling investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2020 

 1. SV Juliana ’31 een investeringssubsidie te verlenen van maximaal € 25.304. 

2. RKVV Overasseltse Boys een investeringssubsidie te verlenen van maximaal 

€ 6.803. 

3. TV Malden een investeringssubsidie te verlenen van maximaal € 4.989. 

 
 

1.  In te stemmen met de gewijzigde verkavelings- en ontsluitingsstructuur 

conform de bijlagen 3 en 3A; 

2.  In te stemmen met de gewijzigde bijgevoegde met de V.O.F. Derks te sluiten 

intentieovereenkomst en de daarin t.o.v. de vorige versie opgenomen 

aanscherping wat betreft het woningbouwprogramma op de vrijkomende 

locatie aan de Hoogstraat (bijlage 1); 

3.  In te stemmen met sanering van de bodemverontreiniging van de naast de 

brandweergarage gelegen bedrijfskavel; 

4.  In te stemmen met de bijgevoegde raadsmededeling (bijlage 2). 

 

Zaaknummer: 19014 

Onderwerp: Vaststelling investeringssubsidies buitensportaccommodaties 2020 

Besluit: 1.    SV Juliana ’31 een investeringssubsidie te verlenen van maximaal € 25.304. 

2.     RKVV Overasseltse Boys een investeringssubsidie te verlenen van maximaal  

        € 6.803. 

3.    TV Malden een investeringssubsidie te verlenen van maximaal € 4.989. 

4.    De middelen die we in 2020 niet nodig hebben aframen via de  

       maandrapportages.  

5.    De raad te informeren via een nog op te stellen raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 25367 

Onderwerp: Onderwerpen voor de katernen in de Topic in 2020 

Besluit: De volgende vier onderwerpen te kiezen voor de katernen in Topic voor het jaar 

2020 

 Maart: circulariteit (We helpen, deeleconomie, vintage en more, voedsel- 

en kledingbank e.d.) 

 Juni:  Ondermijning, veiligheid 

 September: Woningbouw 

 December: Omgevingswet 

  

Zaaknummer: 22411 

Onderwerp: Woningbouw in Heumen, ambitie programma en locaties 

Besluit: In te stemmen met het gewijzigde raadsvoorstel en de raad voor te stellen om 

te bouwen voor de eigen behoefte en de mogelijkheden om te bouwen voor de 

regio te onderzoeken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zaaknummer: 24510 

Onderwerp: Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Heumen 2020 

Besluit: 1.     Als gemeentearchivaris aan te wijzen: de gemeentearchivaris van de  

gemeente Nijmegen;   

2.     Als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van de 

gemeente Nijmegen, en   

3.     Dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt vanaf 1 januari  

2020 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris 

gemeente Heumen 2020. 

 

Zaaknummer: 16722 

Onderwerp: Evaluatieverslag Democratiefestival 2019 

Besluit: 1.     In te stemmen met het bijgevoegde evaluatieverslag en de daarin 

vermelde conclusie. 

2.     In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 6014 

Onderwerp: Subsidie 2020 Alzheimer café 

Besluit: 1.     Het gevraagde subsidiebedrag 2020 van  € 7.249 opnieuw eenmalig ter 

beschikbaar te stellen aan Malderburch als subsidie voor het organiseren 

van het Alzheimer café (in samenwerking met de gemeente Mook en 

Middelaar).   

2.     Voor 2020 deze subsidie te dekken door eenmalige herschikking van 

middelen binnen het product Subsidie Mantelzorg - de financiële ruimte 

voor respijtzorg over 2020 in te zetten in afwachting van nog te formuleren 

beleid.   

3.     Voor structurele financiering het Alzheimer café mee te nemen in de 

kadernota 2021. 

 

Zaaknummer: 3651 

Onderwerp: Eigendomsverhoudingen Joannusmolen 

Besluit: 1. De Joannusmolen met ondergrond en verder toebehoren, staande en 

gelegen aan de Vosseneindseweg 44 te Heumen te verkopen voor een 

totale koopsom van € 1,00. 

2.     De grond welke ten dienste staat aan de Joannesmolen (oprit, 

parkeerplaats en grond benodigd voor de wiekenslag) te verkopen voor 

een totale koopsom van € 1,00. 

3.     De grond gelegen achter en naast de privéwoning te verkopen voor een 

koopsom van €38 p/m²; e.e.a. conform bijgevoegde tekening en na 

besluitvorming vast te leggen in koop/huur overeenkomst en notariële 

akten. 

4.     De kortingsbevoegdheid in het verleden toegekend aan het college toe te 

passen gelet op het doorlopen proces i.h.b.z. de duur van het traject. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

Zaaknummer: 24809 

Onderwerp: Vragen Veilig Thuis DGH 

Besluit: In te stemmen met de bijgevoegde gewijzigde beantwoording van de 
raadsvragen van DGH over Veilig Thuis en deze toe te sturen aan de raad. 

  


