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BESLUITENLIJST                     

Zaaknummer: 40392
Onderwerp: Principeverzoek bouw 9 appartementen aan de Rijksweg 60 in Malden
Besluit: In te stemmen met het verzoek om aan de Rijksweg 60 in Malden de bouw van 

een appartementengebouw ten behoeve van 9 woningen mogelijk te maken 
onder de voorwaarden dat de ontwikkeling binnen drie jaar wordt gerealiseerd 
en het totaal van de kosten bij de initiatiefnemer in rekening wordt gebracht.

Zaaknummer: 32731
Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet voor de vervanging van portofoons voor de BHV’ers
Besluit: 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 5.240 voor de vervanging van 8 

portofoons met headset voor de Bedrijfshulpverleners.
2. De kredietaanvraag op te nemen in de maandrapportage over juli/augustus 

2020.
3. De nieuwe kapitaallasten van € 629 op te nemen in het concept van de 

meerjarenbegroting 2021-2024.  

Zaaknummer: 22141
Onderwerp: Principeverzoek toepassing rood voor rood regeling Garstkampsestraat 7 

Overasselt
Besluit: 1.     In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om het bedrijf aan 

de Garstkampsestraat 7 in Overasselt te beëindigen en her te bestemmen 
naar wonen onder de voorwaarden dat de ontwikkeling binnen drie jaar 
wordt gerealiseerd en het totaal van de kosten bij de initiatiefnemer in 
rekening wordt gebracht.

2.     In te stemmen met de beoogde invulling met één vrijstaand woning en één 
woongebouw met drie senioren/starters woningen;

3.     De raad d.m.v. een gewijzigde raadsmededeling te informeren over het 
besluit dat het college heeft genomen.

Zaaknummer: 41515
Onderwerp: Straatnaamgeving terrein oude Veldschuur te Malden na herontwikkeling
Besluit: 1.     De straat die wordt aangelegd ter herontwikkeling op het terrein van de 

oude Veldschuur in Malden “Veldkamille” te noemen.
2.     Het besluit tot de gekozen straatnaam te publiceren.

Zaaknummer: 37288
Onderwerp: Samenwerking circulariteit in de GWW sector
Besluit: De verklaring “Regionale ambities op het gebied van circulariteit in GWW 

sector” te ondertekenen.
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Zaaknummer: 40991
Onderwerp: Maandrapportage mei 2020
Besluit: In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage over mei 2020 en 

de rapportage ter kennisneming voorleggen aan de leden van de raad en 
commissies.

Zaaknummer: 41118
Onderwerp: Piketregeling Officier van Dienst Bevolkingszorg
Besluit: 1. In te stemmen met de samenwerking binnen Tweestromenland voor de 

functie van Officier van Dienst Bevolkingszorg en de inzet daarvan in een 
andere gemeente.

2. In te stemmen met de hard piketregeling voor de functie van Officier van 
Dienst Bevolkingszorg met bijbehorende voorwaarden.

3. In te stemmen dat iedere gemeente twee Officieren van Dienst 
Bevolkingszorg aanwijst.

Zaaknummer: 41262
Onderwerp: Film nieuwjaarsfeest 2021 gemeente Heumen
Besluit: 1.    Het college heeft besloten af te zien van het houden van een 

        nieuwjaarsreceptie.
2.    Het college heeft besloten om een korte impressie van 2020 maken voor 
        op de site (en eventueel vertoning elders), met daarbij een 
        nieuwjaarsgroet van het college en eventueel de raad.

Zaaknummer: 21191
Onderwerp: Principeverzoek bouw woning aan de Kruisbergsestraat in Overasselt
Besluit: In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om aan de 

Kruisbergsestraat in Overasselt een woning toe te voegen onder de 
voorwaarden dat de ontwikkeling binnen drie jaar wordt gerealiseerd en het 
totaal van de kosten bij de initiatiefnemer in rekening wordt gebracht.

Zaaknummer: 39858
Onderwerp: Jaarstukken Munitax
Besluit: 1.   De jaarstukken Munitax voor kennisgeving aan te nemen.

2.   In te stemmen met de voorgelegde dienstverleningsovereenkomst voor het    
      jaar 2021.
3.   De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de griffie.

Zaaknummer: 41867
Onderwerp: Ledenraadpleging VNG over Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Besluit: In te stemmen met voorstel 1 en 2 en niet in te stemmen met voorstel 3.
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