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BESLUITENLIJST 
 

                      

 

  

Zaaknummer: 132487 

Onderwerp: Schriftelijke vragen van de fractie PvdA ex artikel 39 RvO inzake invoering 

Omgevingswet 

Besluit: Wij stellen u voor om te besluiten tot de verzending van de bijgevoegde 

beantwoording van de gestelde raadsvragen m.b.t. de invoering van de 

Omgevingswet. 

  

Zaaknummer: 86605 

Onderwerp: Principeverzoek Kasteelsestraat 12b Overasselt 

Besluit: 1.  In principe planologische medewerking verlenen aan het verzoek om voor 

omzetting naar een woonbestemming 

om 2 nieuwe burgerwoningen te realiseren op het perceel Kasteelsestraat 

12b te Overasselt; 

2.  Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om 243 m² aan 

bijgebouwen bij de bestaande bedrijfswoning te behouden. 

  

Zaaknummer: 133253 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan “Overasselt, Hoogstraat 4” en ontwerpbesluit tot 

vaststelling van hogere grenswaarde 

Besluit: 1.  In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel tot vaststelling van het 

bestemmingsplan “Overasselt, Hoogstraat 4”; 

2.   Tot vaststelling van hogere grenswaarden zoals bedoeld in de Wet 

geluidhinder, conform het bijgevoegde besluit. 

 

Zaaknummer: 121782 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake een omgevingsvergunning voor een erfafscheiding 

op Kerkweg 6 te Malden 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het verzoek om 

proceskostenvergoeding af te wijzen. 

  

Zaaknummer: 65390 

Onderwerp: Wijzigingsplan Monumentweg 6-8 Heumen 

Besluit: 1.   In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan Monumentweg 6-8 Heumen 

(NL.IMRO.0252. BUwpmonweg6en8HE-OW01); 

2.   Het ontwerpwijzigingsplan Monumentweg 6-8 Heumen te publiceren en 

voor een periode van 6 weken ter visie te leggen; 

3.   In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor de 

Monumentweg 6-8 te Heumen. 
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Zaaknummer: 131706 

Onderwerp: Principeverzoek Loksheuvelseweg 1 Overasselt 

Besluit: 1.   In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek 

om de woning aan de Loksheuvelseweg 1 in Overasselt te splitsen, de bed & 

breakfast naar het bestaande bijgebouw te verplaatsen en de paardenbak 

en de stapmolen te legaliseren. 

2.  Deze principetoestemming vervalt indien 2 jaar na datum van dit 

collegebesluit geen gebruik van de mogelijkheid is gemaakt door een 

aanvraag in te dienen en aan de financiële verplichtingen is voldaan. 

 

Zaaknummer: 135657 

Onderwerp: Controleprotocol 2022 

Besluit: In te stemmen met het controleprotocol 2022 en het daarbij behorende 

normenkader en deze ter besluitvorming aan de raad voor te leggen conform 

bijgevoegd raadsvoorstel. 

  

Zaaknummer: 136264 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Oude Boterdijk te Heumen 

Besluit: In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oude Boterdijk te Heumen. 

 

Zaaknummer: 133529 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Molenweg 2 Nederasselt 

Besluit: 1.   In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Molenweg 2 Nederasselt 

(NL.IMRO.0252.BUbpmolenweg2NE-OW01); 

2.   Het ontwerpbestemmingsplan Molenweg 2 Nederasselt te publiceren en 

voor een periode van 6 weken ter visie te leggen; 

3.  In te stemmen met de bijgevoegde anterieure overeenkomst voor de 

Molenweg 2 te Nederasselt. 

 

Zaaknummer: 82214 

Onderwerp: Principeverzoek Westerkanaaldijk 5 Malden 

Besluit: 1.   In principe planologische medewerking verlenen aan het verzoek om het 

agrarisch bedrijf uit te breiden, activiteiten ondergeschikt aan de bestaande 

recreatieve functie, verkoop van regionale streekproducten in de 

boerderijwinkel, ontwikkeling van een zorgboerderij voor dagbesteding van 

10 personen en een beperkte zorg gerelateerde nachtopvang; 

2.   Instemmen met de conceptbrief principeverzoek Westerkanaaldijk 5 

Malden. 

  

Zaaknummer: 132339 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen VVD "krantenartikel Telegraaf 13 juli: misbruik 

opvang voor Oekraïners door migranten" 

Besluit: In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling over misbruik opvang 

Oekraïners door migranten. 
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Zaaknummer: 136880 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 60 te Malden 

Besluit: In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Rijksweg 60 te Malden. 

  

Zaaknummer: 132073 

Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan water en riolering 2023-2027 

Besluit: 1.   Het Beleidsplan water en riolering Heumen 2023-2027 vast te stellen. 

2.   In te stemmen met het kostendekkingsplan. 

3.   De jaarlijks vast te stellen rioolheffing te baseren op het Beleidsplan water  

         en riolering Heumen 2023-2027. 

 

Zaaknummer: 134007 

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst 2023 gemeenten en MGR/WerkBedrijf 

Besluit: 1.    In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst 2023 tussen 

       gemeenten Rijk van Nijmegen en WerkBedrijf, inclusief het lokale maatwerk  

       Heumen, maar met uitzondering van artikel 3.10 Inburgering; 

2.    Bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling in te dienen bijgaande 

       zienswijze op artikel 3.10 Inburgering van de Dienstverleningsovereenkomst 

       2023 in het kader van de Wet inburgering 2021; 

3.    De Raad via bijgaand voorstel te adviseren geen wensen en bedenkingen te  

        uiten over de Dienstverleningsovereenkomst 2023. 

 

Zaaknummer: 115759 

Onderwerp: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (2) 2022 

Besluit: 1.   De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag (2) 2022 vast te stellen; 

2.   De Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022, vastgesteld op 12 april 

2022, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Beleidsregels Eenmalige 

energietoeslag (2) 2022 in te trekken; 

3.   De kosten voldoen uit de door het Rijk verstrekte budgetten die bij de 

septembercirculaire 2022 worden uitgekeerd. 

 

Zaaknummer: 136926 

Onderwerp: Verrekening neveninkomsten 2021 politieke ambtsdragers 

Besluit: Geen neveninkomsten 2021 te verrekenen met de voormalige wethouders F.P. 

Eetgerink, M.F.M. Schoenaker, R.J.M. Waas en J.H.W.T. Stunnenberg en 

voormalig burgemeester G.M. Mittendorff. 

 

Zaaknummer: 116415 

Onderwerp: Raadsbrief Crisisnoodopvang ontheemden Oekraïne en asielzoekers in de regio 

Gelderland -Zuid 

Besluit: In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling. 

 
 
 


