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BESLUITENLIJST                     

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

Datum: dinsdag 24 maart 2020
Nummer: 13
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 31 maart 2020

Secretaris: D.C. van Eeten



BESLUITENLIJST                     

Zaaknummer: 30716
Onderwerp: Vervanging bureaus
Besluit: 1.    Opdracht te verlenen aan EMWA tot levering van 35 hoog-laag bureaus ter 

vervanging van oude bureaus en de oude bureaus over te laten nemen voor 
hergebruik. 

2.    Het benodigde krediet van € 20.000 op te nemen in de maandrapportage 
over maart 2020. 

Zaaknummer: 32403
Onderwerp: Petitie Lierdal Sportcenter
Besluit: De Raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de aangeboden 

petitie door Lierdal Sportcenter.

Zaaknummer: 31913
Onderwerp: Halfjaarrapportage Veilig Thuis juli-december 2019
Besluit: In te stemmen met de bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling over de 

halfjaarlijkse rapportage van Veilig Thuis Gelderland-Zuid periode juli tot met 
december 2019.  

Zaaknummer: 32306
Onderwerp: Bestrijding eikenprocessierups 2020-2024
Besluit: 1.     De prioriteit vast te stellen voor de bestrijding van de eikenprocessierups 

in gemeente Heumen.
2.     Voor de bestrijding opdracht te verlenen aan de Nationale Bomenbank 

voor 2020.
3.     Voor 2020 € 40.000 via de maandrapportage bij te ramen bij het budget 

ongediertebestrijding.
4.     Voor de jaren na 2020 via de Kadernota de raad te vragen om € 45.000 

per jaar beschikbaar te stellen voor de bestrijding van de 
Eikenprocessierups.

5.     In te stemmen met bijgaande gewijzigde raadsmededeling.

Zaaknummer: 32396
Onderwerp: Aanwijzen dagen sluiting gemeentehuis 2020 - 2022
Besluit: Maandag 4 mei 2020, maandag 26 april 2021 en vrijdag 6 mei 2022 aan te 

wijzen als dagen waarop het gemeentehuis gesloten is voor het publiek.

Zaaknummer: 32779
Onderwerp: Update crisisbeheersing van het Coronavirus
Besluit: In te stemmen met bijgaande geactualiseerde mededeling aan de raad omtrent 

de stand van zaken crisisbeheersing van het Coronavirus.



Zaaknummer: 32865
Onderwerp: Mogelijkheden tegemoetkoming belastingplichtigen
Besluit: Wij stellen u voor met de volgende maatregelen in te stemmen:

1. Alle invorderingsmaatregelen (herinneringen, aanmaningen en 
dwangbevel) worden voor alle heffingen en belastingen opgeschort tot 1 
mei; Dit ook van toepassing te verklaren voor de eigen debiteuren van de 
gemeente (lopen via financiën);

2. Op verzoek wordt voor ondernemers en ZZP-ers, die getroffen worden door 
de Corona-crisis, een betalingsregeling getroffen dan wel uitstel van 
betaling verleend tot 1 september 2020;

3. Nieuwe aanslagen worden gewoon opgelegd. Er zijn namelijk ondernemers 
die de aanslagen nog wel willen ontvangen. Het is niet mogelijk de 
betaaldatum op het aanslagbiljet aan te passen. We informeren 
belastingplichtigen daarbij zo goed mogelijk over de aangepaste 
invordering als gevolg van de Corona-crisis.


