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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 8 september 2020  

Nummer: 37  

Status: Openbaar  

 
 

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

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 15 september 2020 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 34845 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake aanvraag tegemoetkoming Planschade  

Kerkweg 12 Malden 

Besluit: 1.   Het advies van de bezwaarcommissie over te nemen en de bezwaren 

ongegrond te verklaren. 

2.   Het bestreden besluit van 10 maart 2020 in stand te houden. 

3.   Aanvrager te berichten met bijgevoegde brief. 

 

Zaaknummer: 45191 

Onderwerp: Financiële afronding bouw Sportcentrum Malden 

Besluit: De raad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de financiële 

afronding van de bouw van Sportcentrum Malden. 

  

Zaaknummer: 40709 

Onderwerp: Aanschaf en gebruik portofoon buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 

Besluit: 1. De buitengewoon opsporingsambtenaar openbare ruimte (BOA) bij de 

uitvoering van de werkzaamheden te voorzien van een portofoon die 

aangesloten is op het C2000-netwerk van politie.  

2. Een extra budget ter grootte van € 1.360 per jaar bij ramen via de 

eerstvolgende maandrapportage. 

 

Zaaknummer: 14565 

Onderwerp: Verzoek om principetoestemming voor woningbouw aan de Boomgaard 1 te 

Heumen 

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

vrijstaande woning, gelegen op het perceel van de Boomgaard 1 te Heumen. 

 

Zaaknummer: 36720 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar tegen het besluit tot invordering dwangsommen 

uitstallingen op Hoogstraat 24 te Overasselt 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het 

bezwaarschrift inzake het invorderingsbesluit dwangsommen ongegrond te 

verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten. 

 

Zaaknummer: 26085 

Onderwerp: Rioolrenovatie en reparatie 2020 

Besluit: 1. Rioolrenovatie en reparatiewerkzaamheden 2020 aan te besteden. 

2. Het afdelingshoofd na gunning van de opdracht aan te wijzen als  

Directie UAV. 

3. Hiervoor naast de reeds beschikbare investeringen een aanvullend bedrag 

van € 135.695 onttrekken uit de voorziening riolering. 

4. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsmededeling te informeren. 

 


