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Zaaknummer: 8832 

Onderwerp: Ontwikkeling van de kavel aan de Boterdijk in Malden 

Besluit: In te stemmen met het bijgevoegde gewijzigde voorstel aan de raad om uw 

college opdracht te geven de aan de Boterdijk gelegen kavel op de markt te 

brengen voor de bouw van één vrijstaande woning. 

  

Zaaknummer: 43812 

Onderwerp: Winterfestijn uitkering borgstelling 

Besluit: De gemeenteraad met het gewijzigde raadsvoorstel voor te stellen in te 

stemmen met de uitkering van de borgstelling van € 20.000 voor het 

Winterfestijn 2019-2020. 

 

Zaaknummer: 43885 

Onderwerp: Uitvoering woningbouwprogramma 

Besluit: Kennis te nemen van de aanpak van de in dit memo/advies geschetste 

uitvoering van het woningbouwprogramma. 

 

Zaaknummer: 43798 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst gemeenten Rijk van Nijmegen en Werkbedrijf 

2021-2022 

Besluit: 1.    In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 2021-2022 tussen 

gemeenten Rijk van Nijmegen en WerkBedrijf, inclusief het lokale maatwerk 

Heumen. 

2.    De raad via bijgaand gewijzigde raadsvoorstel te adviseren geen zienswijze 

te uiten over de Dienstverleningsovereenkomst 2021-2022. 

 

Zaaknummer: 31456 

Onderwerp: Verlenging cameratoezicht centrum Malden 2020 

Besluit: Kennis te nemen van het jaarverslag RTR-NL 2019 en het bestaande 

cameratoezicht in het centrum van Malden te continueren. 

 

De burgemeester heeft besloten om: 

De omgeving van de Rijksweg te Malden, zoals aangeduid in de bijlage bij het 

aanwijsbesluit, aan te wijzen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt ter 

handhaving van de openbare orde voor de periode van 1 september 2020 tot  

1 september 2023. 
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Zaaknummer: 42588 

Onderwerp: Principe-verzoek initiatief Bodemzicht 

Besluit: 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een modulair 

werkstation en een wandelkap om de ontwikkeling van Bodemzicht zo 

spoedig mogelijk te kunnen starten.  

2. De intentie uit te spreken om in principe medewerking te verlenen aan een 

permanente oplossing voor het uitvoeren van Bodemzicht, waarbij 

voortschrijdend inzicht aan de hand van de opgedane ervaringen mede 

sturend is voor deze medewerking. 

 

Zaaknummer: 35425 

Onderwerp: Begroting Veilig Thuis 2021 groeipercentage Adviezen en Meldingen 

Besluit: In te stemmen met bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling betreffende de 

begroting Veilig Thuis 2021, groeipercentage Adviezen en Meldingen. 

 

Zaaknummer: 32999 

Onderwerp: Afkoppelen Malderburch Malden 

Besluit: 1. Het afkoppelen van hemelwater van het gebouw van Malderburch 

organisatorisch en financieel te faciliteren. 

2. Het eigendom en beheer van de infiltratievoorziening over te dragen aan 

de Stichting Malderburch Welzijn Wonen en Zorg.  

3. Aan de overdracht een overeenkomst te verbinden waarin afspraken over 

beheer en eigendom voor korte en lange termijn worden vastgelegd. 

 

Zaaknummer: 42314 

Onderwerp: Maandrapportage juni 2020 

Besluit: 1. De uitkomsten van de maandrapportage over juni 2020 vast te stellen. 

2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen in te stemmen met de 

uitkomsten van de maandrapportages januari t/m juni 2020. 

3. De raad voorstellen in te stemmen met de daarvoor voorgelegde 

begrotingswijzigingen 2020. 

 

Zaaknummer: 37479 

Onderwerp: Verzoek om principetoestemming voor woningbouw naast de Broekstraat 20 te 

Nederasselt 

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

2-onder-1-kapwoning met twee garages, gelegen op het perceel van de 

Broekstraat 20 te Nederasselt. 

 
 

Zaaknummer: 24259 

Onderwerp: Definitief besluit te besparen maatregelen 

Besluit: 1.  Het definitief vaststellen van de gewijzigde lijst met inhoudelijke keuzes. 

2.  De raad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 

3.  De maatschappelijke organisaties te informeren met bijgevoegde brieven. 

4.  Het voortschrijdend inzicht te verwerken volgens scenario III. 
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Zaaknummer: 44589 

Onderwerp: Controleprotocol 2020 

Besluit: In te stemmen met het controleprotocol 2020 en het daarbij behorende 

normenkader en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen conform 

bijgevoegd raadsvoorstel. 

 

Zaaknummer: 44589 

Onderwerp: Intern controleplan 2020 

Besluit: Het intern controleplan (ICP) 2020 vast te stellen. 

 

 

 


