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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 23 februari 2021  

Nummer: 8  

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. dinsdag 2 maart 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 59738 

Onderwerp: Werkplan ODRN 2021 

Besluit: Het werkplan ODRN 2021 vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 41048 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Looistraat 45B en 45C 

Besluit: 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Looistraat 45B en 45C”  

inclusief bijbehorende bijlagen vast te stellen, conform het voorstel in      

bijlage 1 en bijbehorend besluit. 

2. Het besluit hogere waarden zoals vervat in bijlage 3 vast te stellen en deze 

bekend te maken gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan 

door de raad. 

  

Zaaknummer: 60673 

Onderwerp: Aanpak bezuinigingsopdracht op evenementen en organisatie 

Besluit: 1. Akkoord gaan met voorgestelde aanpak en uitvoering van de 

bezuinigingsopdracht van € 95.000 op personele budgetten. 

2. Te stoppen met de actieve ondersteuning van evenementen en t.a.v. 

evenementen alleen nog vergunningen te verlenen en faciliteiten (plein, 

stroomvoorziening e.d.) beschikbaar te stellen. 

3. De inzet t.a.v. representatieve taken te beperken. 

4. Met bijgevoegde raadsmededeling de raad hierover te informeren. 

 

Zaaknummer: 64188 

Onderwerp: Maandrapportage januari 2021 

Besluit: In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage over januari 2021 

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

commissies. 
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Zaaknummer: 61756 

Onderwerp: Wijziging APV Vuurwerkverbod en carbid 

Besluit: A.   De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om: 

1.   Artikel 2.73 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 

2019 te wijzigen zodat er een verbod ontstaat op het afsteken van 

consumentenvuurwerk (categorie F2 en F3) binnen het grondgebied van de 

gemeente Heumen, gelet op de motie van de raad op 24 september 2020. 

‘Vuurwerkvrije jaarwisseling in Heumen’; 

2.   Artikel 2.73a toe te voegen aan de Algemene plaatselijke verordening 

gemeente Heumen 2019 zodat er een verbod ontstaat op het 

carbidschieten, met uitzondering van 31 december tussen 10.00 uur en 

18.00 uur en onder bepaalde voorwaarden; 

3.  De naam Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 2019 te 

wijzigen in: Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 2021; 

4.   De wijzingen in werking te laten treden met ingang van de dag na 

bekendmaking van het besluit in het Gemeenteblad dat is te vinden op 

www.officielebekendmakingen.nl 

B.  Het ontwerp-besluit wordt gedurende twee weken ter inzage gelegd via het 

Gemeenteblad dat is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. 

C.   In te stemmen met bijgaande conceptbrief naar betreffende ondernemers. 

 

Zaaknummer: 64265 

Onderwerp: Kwartaalrapportage Veilig Thuis oktober-december 2020 

Besluit: In te stemmen met de bijgevoegde raadsmededeling Kwartaalrapportage Veilig 

Thuis Gelderland-Zuid periode oktober tot met december 2020. 

 

Zaaknummer: 60818 

Onderwerp: Begroting Wet verplichte ggz 2021 

Besluit: 1.    Bijgaande begroting voor de uitvoering van de Wvggz in 2021 in  

       Gelderland- Zuid vast te stellen ten behoeve van de Wvggz-taken die GGD   

       Gelderland-Zuid uitvoert en voor het gebruik van ict-systeem Khonraad. 

2.    In te stemmen met het overhevelen van het niet gebruikte deel van het  

       GGD-budget 2020 voor de Wvggz naar 2021. 

 

Zaaknummer: 63740 

Onderwerp: Stemlocaties en organisatie Tweede Kamerverkiezingen 2021 

Besluit: 1.     Voor de Tweede Kamer verkiezingen aan te wijzen: 

a. 2 vaste stemlocaties om te stemmen op 15 en 16 maart 2021; 

b. 8 vaste stemlocaties om te stemmen op 17 maart 2021; 

2.     Voor de Tweede Kamerverkiezingen één briefstembureau in te stellen; 

3.     Het afdelingshoofd Publiekszaken te mandateren om afgiftepunten aan te 

wijzen voor het briefstemmen; 

4.     Kennis te nemen van de maatregelen rondom de organisatie van de 

verkiezingen. 

 
  

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.officielebekendmakingen.nl/
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Zaaknummer:  

Onderwerp: Sportcentrum Malden 

Besluit: 1. Onder toepassing van artikel 25, twee lid, van de Gemeentewet in relatie 

tot artikel 10, tweede lid onder b en g van de Wet openbaarheid van 

bestuur, geheimhouding te leggen op de presentatie over de procedures 

rondom het sportcentrum Malden; 

2. De raad te verzoeken om te besluiten de geheimhouding onder beslispunt 1 

te bekrachtigen. 

 

 

 


