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Zaaknummer: 57958 

Onderwerp: Aanpassingen spelregels initiatievenbeleid 2021 

Besluit: 1.   In te stemmen met het evenredig verdelen van de bezuiniging van € 28.000 

over de drie deelbudgetten ten behoeve van het initiatievenbeleid, 

waardoor de drie budgetten uitkomen op; € 24.000 voor Initiatiefsubsidie,  

       € 5.000 voor Vonksubsidie en € 2.000 voor werkbudget. 

2.   In te stemmen met de aanpassingen in de spelregels van de subsidieregeling 

van het initiatievenbeleid vanaf 1 januari 2021 waarin we: 

- voor initiatieven (> € 1.000) maximaal 75% van de kosten voor de activiteit 

subsidiëren en maximaal € 6.000 subsidie toekennen. 

- voor initiatieven (> € 500) de voorwaarde stellen dat initiatiefgroepen 

cofinanciering regelen, waarbij wel flexibiliteit mogelijk is voor initiatieven 

tussen € 500 en € 1.000. 

- in te stemmen met de verdelingssystematiek op basis van volgorde van 

binnenkomst. 

3.   In te stemmen met het aanpassen van de werkprocedure dat we naast 

Vonkjes ook initiatieven tussen € 500 en € 1.000 ambtelijk afhandelen. 

 

Zaaknummer: 61255 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Looistraat 59-61 Heumen 

Besluit: In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Looistraat 59-61 Heumen 

  

Zaaknummer: 61390 

Onderwerp: Mandateren verstrekken werkgeversverklaring avondklok 

Besluit: 1.   Het verstrekken van een ‘werkgeversverklaring avondklok’ aan 

medewerkers te mandateren aan de leidinggevenden van de gemeente 

Heumen voor de duur van de pandemie Covid 19. 

2.   De gemeentesecretaris een ‘werkgeversverklaring avondklok’ te 

verstrekken. 

3.   De collegeleden een ‘werkgeversverklaring avondklok’ te verstrekken i.v.m. 

hun piketdiensten openbare orde en veiligheid. 
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Zaaknummer: 60167 

Onderwerp: Vestiging voorkeursrecht gemeente 

Besluit: 1.      In te stemmen met het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten 

(Wvg) op de beoogde woningbouwlocatie Zilverbergweg/Kruisbergsestraat 

te Overasselt. 

2.     Op grond van het bepaalde in artikel 6 lid Wvg gronden voorlopig aan te 

wijzen voor de duur van maximaal 3 maanden als gronden waarop de 

artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Het 

betreft de gronden zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 

kadastrale tekening ‘Aanwijzing percelen Wvg’ en de daarbij behorende 

perceelslijst, vermeldende hun kadastrale aanduiding, hun grootte en de 

namen van de eigenaren en de rechthebbenden op de daarop rustende 

beperkte rechten, een en ander volgens de registers van het kadaster naar 

de stand per 5 januari 2021. 

3.     Kennis te nemen van het feit dat het onderhavige besluit van rechtswege 

vervalt drie maanden na dagtekening van dit besluit tenzij voor dit tijdstip 

door de gemeenteraad een besluit ex artikel 4 Wvg is genomen. 

4.     Gelet op de vertrouwelijke aard van de betreffende procedure, gelet op 

artikel 4:11 onder c van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), geen 

toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb (de zienswijzenprocedure). 

5.     De terinzagelegging van dit besluit bekend te maken in de Staatscourant 

van 22 januari 2021 en in huis-aan-huisblad ‘Hét Gemeentenieuws” van 22 

januari 2021 opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 6 van de Wvg 

ontstaat en dit besluit in te schrijven in het gemeentelijk 

beperkingenregister alsmede de eigenaren en beperkt gerechtigden een 

mededeling bevattende een zakelijke beschrijving van de betekenis van de 

aanwijzing te zenden. 

6.     Dit besluit tot voorlopige aanwijzing gedurende zes weken met ingang van 

25 januari 2021 voor een ieder ter inzage tijdens openingstijden bij het 

gemeentehuis van Heumen. 

7.     Op grond van het bepaalde in artikel 4 Wvg aan de gemeenteraad, 

conform het bij dit besluit behorende concept-raadvoorstel, voor te stellen 

gronden aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 

24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 

8.     Met betrekking tot het concept-raadsvoorstel toepassing te geven aan 

artikel 4:8 Awb (zienswijzenprocedure). Belanghebbenden worden in de 

gelegenheid gesteld om gedurende vier weken met ingang van 25 januari 

2021 hun zienswijze ten aanzien van het concept-raadsvoorstel naar voren 

te brengen. 

 
 
 
 
 

 


