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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 23 juni 2020  

Nummer: 26  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 30 juni 2020 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 39784 

Onderwerp: Raadsmededeling Pluryn 

Besluit: De Raad te informeren over de stand van zaken bij Pluryn middels bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 35141 

Onderwerp: Overeenkomst bouwheerschap nieuwbouw Vuurvogel 

Besluit: 1. Bijgevoegde overeenkomst bouwheerschap nieuwbouw Vuurvogel met 

schoolbestuur Conexus af te sluiten.  

2. Het gemeentelijke aandeel van € 10.000 in de meerkosten voor de aanleg 

van een elektriciteitskabel te beschouwen als onderdeel van het  bouwrijp 

maken van het terrein en te dekken uit het beschikbaar gestelde 

grondkrediet. 

  

Zaaknummer: 39501 

Onderwerp: Raadsmededeling Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang 

Besluit: In te stemmen met de raadsmededeling Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang waarin een toelichting wordt gegeven over het 

proces rondom de decentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke 

Opvang en de mogelijke beslispunten van het regioplan Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang. 

 

Zaaknummer: 38488 

Onderwerp: Vaststellen Jaarverslag 2019 Kinderopvang 

Besluit: 

 

1. In te stemmen met het Jaarverslag kinderopvang 2019 (bijlage 1). 

2. Het Jaarverslag kinderopvang 2019 te verzenden aan de Inspectie van het 

Onderwijs (IvhO). 

3. Akkoord te gaan met het vrijgeven van de toezichtinformatie voor 

publicatie op de website Internet schooldossier van de IvhO). 

4. De gemeenteraad over het jaarverslag te informeren met bijgevoegde 

raadsmededeling (bijlage 3). 

 

Zaaknummer: 29041 

Onderwerp: Principetoestemming voor medewerking ruimte voor ruimte aan 

Monumentweg 6-8 te Heumen 

Besluit: In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot de bouw van twee 

vrijstaande woningen na sloop van de bestaande bedrijfsruimte aan de 

Monumentweg 6-8 te Heumen, door toepassing van de beleidsregel ruimte 

voor ruimte. 
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Zaaknummer: 39325 

Onderwerp: Initiatieven ter versterking van de lokale economie 

Besluit: 1. Deel te nemen aan regionale en lokale initiatieven om de lokale economie te 

versterken in verband met de Corona pandemie. 

2. Hiervoor een budget van € 10.000 beschikbaar te stellen. 

 

Zaaknummer: 36882 

Onderwerp: Initiatief Belevenistuin Overasselt 

Besluit: 1. In te stemmen met het toekennen van € 18.980 vanuit het lopende 

investeringskrediet ‘Uitvoeringplan speelruimte’ voor de inkoop van materialen 

voor de inrichting van de Belevenistuin Overasselt. 

2. Aan stichting Belevenistuin Overasselt voor de realisatie van de 

speeltuin/ontmoetingsplek een initiatiefsubsidie toe te kennen van € 850.  

Zaaknummer: 37384 

Onderwerp: Samenvoegen functies gegevens- en procesbeheer basisregistraties 

geografische informatie 

Besluit: 1.      De taken die horen bij gegevens- en procesbeheer basisregistraties 

geografische informatie te combineren tot één functie. 

2.      Het structurele p-budget, bestemd voor de oude functie BAG-beheer aan 

te vullen met beschikbare structurele middelen uit de exploitatiebegroting 

én extra middelen die vanuit het Informatiebeleidsplan 2020-2024 in de 

begroting 2021 e.v. worden opgenomen. Dit ter dekking van de 

uitbreiding van de functie.  

 

Zaaknummer: 35179 

Onderwerp: Raadsmededeling Pilot Inburgering 

Besluit: De raadsmededeling 'Pilot Inburgering' te verzenden aan de raad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


