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BESLUITENLIJST                     

Vergadering van Burgemeester en Wethouders 

Datum: dinsdag 20 april 2021
Nummer: 16
Status: Openbaar

Gezien:

Burgemeester: G.M. Mittendorff

Wethouder: F.P. Eetgerink (heeft niet deelgenomen aan deze vergadering)

Wethouder: R.J.M. Waas 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker

Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg

Aldus vastgesteld d.d. woensdag 28 april 2021

Secretaris: J.A.M. Laarhoven
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BESLUITENLIJST                     

Zaaknummer: 46846
Onderwerp: Garantstelling MKB Deal
Besluit: 1.    Het afgeven van een garantstelling voor de eerder toegezegde provinciale 

bijdrage voor de MKB Deal Sm@rt Together voor wat betreft het Heumense 
deel ter hoogte van € 2641.

2.   Via de maandrapportage budget( € 2.641) beschikbaar te stellen voor evt. 
garantstelling via kostenplaats/kostensoort 6330001/4438000 Stimulering 
economische initiatieven.

Zaaknummer: 28896
Onderwerp: Naamgeving wandelpad in de uiterwaarden van Nederasselt
Besluit: Het nieuwe pad tussen de Uiterdijksestraat en de Veerstraat in de uiterwaarden 

van Nederasselt de naam ‘Hertog van Parmapad’ te geven.

Zaaknummer: 70829
Onderwerp: Gescheiden inzamelen luiers en incontinentiemateriaal
Besluit: 1.    Per 1 september 2021 te starten met het gescheiden inzamelen en   

verwerken van luiers en incontinentiemateriaal.
2.    Voor de financiering van de extra kosten voor de luierinzameling de 

afvalstoffenheffing per 2022 met € 2,50 per huishouden te verhogen.

Zaaknummer: 50783
Onderwerp: Principeverzoek Baron van Brakelstraat 5 Nederasselt
Besluit: 1.    In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek 

om het bouwvlak bij de agrarische bestemming te vergroten tot maximaal 
3,70 ha. De principetoestemming vervalt indien na 2 jaar geen gebruik is 
gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen en/of te 
voldoen aan de financiële verplichtingen;

2.    In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen om aan de 
achterkant van het perceel twee windmolens te realiseren met een 
maximale masthoogte van 35 meter. De principetoestemming vervalt 
indien na 2 jaar geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een 
aanvraag in te dienen en/of te voldoen aan de financiële verplichtingen.


