
 

 
Zaak : 160174 

Document : 160209 

 

BESLUITENLIJST 
 

                      

 

 

 

Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: 28 februari 2023  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: J.W.M.S. Minses 
 
 
 
 
Wethouder: W. Wink 
 
 
 
 
Wethouder: P.D. Baneke 
 
 
 
 
Wethouder: R.W.M. Engels 
 
 
 
 
Wethouder: V.F.G. Arts 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. 7 maart 2023 
 
Secretaris:  J. de Graaf 
 
 

 
  



 

2 
 

BESLUITENLIJST 
 

                      

 

  

Zaaknummer: 145722 

Onderwerp: Rapport functionaris gegevensbescherming 2022 

Besluit: 1.  Kennis te nemen van het rapport van de functionaris gegevensbescherming 

over 2022. 

2.  De aanbeveling uit het rapport over te nemen, te weten: Te besluiten dat 

niet openbare informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, per direct, 

niet meer in papieren vorm buiten het gemeentehuis gebracht mag worden. 

3.  In te stemmen met raadsmededeling 159016 met het rapport als bijlage. 

  

Zaaknummer: 132261 

Onderwerp: Vaststellen Plan van Aanpak tbv opstellen programma van eisen en 

voorontwerp voor Centrumplan Malden 

Besluit: 1.  Het plan van aanpak, ten behoeve van het opstellen van het programma van 

eisen en het voorontwerp voor de openbare ruimte van Centrumplan 

Malden, vast te stellen. 

2.  In te stemmen met de Raadsmededeling, waarin het vastgestelde plan van 

aanpak ter informatie aan de Raad wordt aangeboden. 

  

Zaaknummer: 152241 

Onderwerp: Inkoop Praktische Begeleiding 

Besluit: 1.  Te starten met een gezamenlijke meervoudig onderhandse aanbesteding 

voor de inkoop van Praktische Begeleiding (PB), over de periode 1 april tot  

     1 januari 2025. 

2.  Het inkoopkader Praktische Begeleiding hiervoor vast te stellen. 

3.  De gemeente Wijchen als penvoerder aan te wijzen en de bevoegdheden, 

zoals opgenomen in het mandaat-en volmachtsbesluit Inkoop Praktische 

Begeleiding, te mandateren en een volmacht te verlenen. 

 

Zaaknummer: 158988 

Onderwerp: Beantwoording vragen nieuwsbericht Intensieve samenwerking Synthese en 

gemeente Heumen 

Besluit: 1.   Kennis te nemen van de bijgevoegde Intentieovereenkomst Samenwerking  

Gemeente Heumen en Synthese. 

2.   In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling, waarin vragen van de 

PvdA Heumen n.a.v. nieuwsbericht "Intensieve samenwerking tussen 

welzijnsorganisatie Synthese en onze gemeente" d.d. 31 januari 2023 

beantwoord worden. 
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Zaaknummer: 158704 

Onderwerp: Geen wekelijkse inzameling gftafval in juli en augustus 2023 

Besluit: 1.  Kennis te nemen van bijgevoegde brief waarin DAR NV aankondigt de 

wekelijkse inzameling van gft-afval in de maanden juli en augustus 2023 niet 

te kunnen uitvoeren. 

2.  De zomerinzameling voor gft-afval door DAR NV te laten doen in de 

maanden mei, juni, september en oktober. 

3.  De gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling te informeren over de 

brief van DAR NV. 

  

Zaaknummer: 159629 

Onderwerp: Opheffing Stichting Parkmanagement Heumen 

Besluit: De Stichting Parkmanagement Heumen een incidentele subsidie te verlenen 

voor de opheffing van de stichting ter hoogte van € 15.000. 

 

Zaaknummer: 125348 

Onderwerp: Wijziging lid Euregioraad 

Besluit: Wethouder Wim Wink aan te wijzen als lid van de Euregioraad van de Euregio, 

zodat hij in de plaats treedt van wethouder Vincent Arts. 

  

Zaaknummer: 156178 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Heumensoord, Buitengebied Heumen 

Besluit: In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heumensoord, Buitengebied 

Heumen’ en het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter 

visie te leggen. 

  

Zaaknummer: 133492 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Looistraat 32 Heumen 

Besluit: Geen planologische medewerking te geven voor het voorgestelde 

woonzorggebouw van 1.340 m2;Planologische medewerking toezeggen voor 

een woonzorggebouw van maximaal 1.000 m2 en - in het geval van een 

woonzorggebouw met een geïntegreerde bedrijfswoning - maximaal 1.150 m2. 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 
 
 

 


