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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 28 januari 2020  

Nummer: 5  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: L.N. Bosland (afwezig) 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 4 februari 2020 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 26520 

Onderwerp: Zelfevaluatie BasisRegistratiePersonen (BRP) en Reisdocumenten 2019 

Besluit: B&W besluit: 
1. Kennis te nemen van de uitkomst van de zelfevaluatie BRP 

2. Het uittreksel BRP (ENSIA) te ondertekenen 

3. Het uittreksel BRP te ondertekenen 

4. De actiepunten en verbeteringen in 2020 op te lossen 

  
Burgemeester besluit: 
5. Kennis te nemen van de uitkomst van de zelfevaluatie Reisdocumenten 

6. Het uittreksel Reisdocumenten (ENSIA) te ondertekenen 

7. Het uittreksel Reisdocumenten te ondertekenen 

8. De actiepunten en verbeteringen in 2020 op te lossen 

 

Zaaknummer: 21834 

Onderwerp: Canon Maas en Waal 

Besluit: De Historische Vereniging Tweestromenland een incidentele subsidie toe te 

kennen van € 1.000 voor het project Canon Maas en Waal. 

  

Zaaknummer: 25057 

Onderwerp: Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid 

Besluit: 1. Onder voorbehoud van toestemming door de raad de gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid vast te stellen. 

2. De Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid 2016 in te trekken 

per 1-1-2020. 

3. De raad conform bijgaand raadsvoorstel, te verzoeken toestemming te 

verlenen voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD 

Gelderland-Zuid. 

 

Zaaknummer: 18308 

Onderwerp: Subsidie Initiatief Postcoderoosproject 

Besluit: 1.   Aan energiecoöperatie Energiek Heumen voor het Postcoderoosproject een  

       initiatiefsubsidie toe te kennen van € 4.862. 

2.   Wethouder Waas heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming over  

      bovengenoemd besluit. 

 

Zaaknummer: 25637 

Onderwerp: Verkoop en herbestemming perceel Garstkampsestraat 2A 

Besluit: 1. In te stemmen met de bijgevoegde raadsmededeling inzake de verkoop en 

herbestemming van het perceel Garstkampsestraat 2A. 

2. Uitgaande van verkoop aan de huidige gebruikster en het geven van een 

bedrijfsbestemming aan het perceel en pand in principe in te stemmen met 

het starten van de procedure tot aanwijzing als gemeentelijk monument. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zaaknummer: 26905 

Onderwerp: Zienswijze kaderbrief VRGZ 2021 

Besluit: Als reactie op de kaderbrief van de VRGZ 2021 de raad voor te stellen de 

volgende zienswijze te laten uiten: 

Anders dan in de kaderbrief wordt verwoord verzoeken wij het DB van de VRGZ 

de BRN-norm en de generieke korting van 1% door te rekenen in de begroting 

2021 zoals vastgesteld door ons college te volgen. 

 

Zaaknummer: 12889 

Onderwerp: Wnra Personeelshandboek gemeente Heumen 

Besluit: 1. Het personeelshandboek gemeente Heumen vast te stellen en deze 

inwerking te laten treden vanaf 1 januari 2020. 

2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het personeelshandboek de 

huidige lokale arbeidsvoorwaardenregelingen, zoals opgenomen in bijlage 

1, in te trekken. 

3. De gemeentesecretaris aan te wijzen als vertegenwoordiger in het lokaal 

overleg namens de werkgever. 

4. De raad middels bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling te informeren 

over de Wnra en de veranderde rol van de raad en de 

werkgeverscommissie. 

 

Zaaknummer: 18759 

Onderwerp: Principetoestemming sanering en woningbouw Overasseltseweg 4a, b, c 

Besluit: 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot  

       bestemmingsplanwijziging voor de sanering van het bedrijf, de bouw van     

       twee vrijstaande woningen en de aanleg van extra natuur op het terrein van  

       de Overasseltseweg 4a, b, c. 

2. Niet akkoord te gaan met de bouw van vier extra recreatiewoningen op deze 

locatie.  

 

Zaaknummer: 23282 

Onderwerp: Heumen Herdenkt 2020 

Besluit: 1. In het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 activiteiten te ontplooien in de 

gemeente Heumen. 

2. Voor de benodigde cofinanciering voor de activiteiten in 2020 in het kader 

van 75 jaar bevrijding de budgetten Toerisme en Evenementen te benutten. 

 

Zaaknummer: 25042 

Onderwerp: Zienswijze raad op Meerjarenstrategie GGD GZ 2020 2023 

Besluit: Bijgevoegd raadsvoorstel over de zienswijze op de Meerjarenstrategie 2020-

2023 van de GGD Gelderland-Zuid voor te leggen aan de raad in de vergadering 

van 28 maart 2020. 

 

Zaaknummer: 24022 

Onderwerp: Raadsmededeling evaluatie jaarwisseling 2019-2020 



 

 

 

 

Besluit: In te stemmen met de gewijzigde raadsmededeling over de evaluatie 

jaarwisseling 2019-2020. 

 

Zaaknummer: 26010 

Onderwerp: Procesvoorstel differentiatie brandweer vrijwilligers 

Besluit: De raad informeren d.m.v. de gewijzigde raadsmededeling over het proces 

differentiatie brandweer vrijwilligers. 

 

Zaaknummer: 8868 

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Herontwikkeling Antonius Abtkerk Malden 

Besluit: 1. De intentieovereenkomst haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling 

Antonius Abtkerk vast te stellen. 

2. Het ruimtelijk en programmatisch kader Antonius Abtkerk vast te stellen. 

3. Wethouder Waas te mandateren de intentieovereenkomst met de Parochie 

Heilige Drie-eenheid te ondertekenen. 

 

Zaaknummer: 11968 

Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Herontwikkeling Winkelcentrum Malden 

Besluit: 1.   De intentieovereenkomst en plan van aanpak haalbaarheidsonderzoek  

       herontwikkeling winkelcentrum e.o. vast te stellen. 

2.   Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 22.500. 

3.   Wethouder Waas te mandateren de intentieovereenkomst met de  

      stakeholders te ondertekenen. 

4.   De uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt ter hand genomen als  

      wordt voldaan aan de genoemde randvoorwaarden en de raad heeft  

      besloten over de woningbouw en het vitaal centrum. 

 

Zaaknummer: 11967 

Onderwerp: Programma Vitaal Centrum Malden 

Besluit: 1.   In te stemmen met het concept Programma Vitaal Centrum Malden als  

      kaderstelling voor de diverse haalbaarheidsonderzoeken voor   

      ontwikkelingen in het centrum van Malden en dit middels het bijgevoegde  

      gewijzigde raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de  

      gemeenteraad. 

2.   De resultaten van de diverse haalbaarheidsonderzoeken en particuliere  

      initiatieven in het eerste kwartaal 2021 integraal terug te koppelen aan de   

      gemeenteraad en een definitief Programma Vitaal Centrum Malden inclusief   

      investeringsprogramma ter besluitvorming voor te leggen aan de  

      gemeenteraad. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Zaaknummer: 25579 

Onderwerp: Lokaal vrijwilligersvervoer 

Besluit: 1.    In te stemmen met de intensivering en doorontwikkeling van het lokaal 

vrijwilligersvervoer met ingang van 1 februari 2020. 

2.    In te stemmen met de ritbijdrage van € 1,50 binnen de gemeentegrenzen 

en een ritbijdrage van € 2,50 naar de ziekenhuizen in Nijmegen. 

3.    Via de fin. maandrapportage van januari 2020 een krediet beschikbaar te 

stellen van € 8.500 voor de aanschaf van een elektrisch voertuig inclusief 

lasten laadstation voor de intensivering van het lokaal vrijwilligersvervoer. 

4.    De raad te informeren met bijgevoegde raadsmededeling.  

 

 


