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Zaaknummer: 140050 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake afwijzing handhavingsverzoek m.b.t. het agrarisch 

bedrijf op Kasteelsestraat 12a te Overasselt 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het 

bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

  

Zaaknummer: 144114 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake de verleende omgevingsvergunning voor de kap 

van bomen op Malderburchstraat te Malden 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

  

Zaaknummer: 142265 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake last onder bestuursdwang m.b.t. Ewijkseweg 6 

Overasselt 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften de bezwaren 

ongegrond te verklaren en het verzoek om proceskostenvergoeding af te 

wijzen. 

 

Zaaknummer: 156671 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Droogsestraat 13a en 13b Malden 

Besluit: In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Droogsestraat 13a en 13b te 

Malden. 

  

Zaaknummer: 152025 

Onderwerp: Kaderbrief 2024 BVO DRAN 

Besluit: 1.  De Kaderbrief 2024 van de BVO DRAN voor kennisgeving aan te nemen. 

2.  De hierin geschetste ontwikkelingen mee te nemen bij het opstellen van de 

Meerjarenprogrammabegroting 2024-2027. 

3.  De raad te informeren over de Kaderbrief 2024 middels een raadsmededeling. 

  

Zaaknummer: 9635 

Onderwerp: Raadsmededeling voortgang Zonnepark Teersche Sluispolder 

Besluit: De gewijzigde raadsmededeling Proces Teersche Sluispolder vast te stellen en 

door te geleiden naar de raad. 
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Zaaknummer: 156737 

Onderwerp: Subsidie voor de centrumcoördinatie van Winkelcentrum Malden 

Besluit: 1.   Een incidentele subsidie met een looptijd van 3 jaar voor de jaren 2023, 

2024 en 2025 te verlenen aan de BIZ stichtingen van eigenaren en 

ondernemers van winkelcentrum Malden voor de versterking van de 

centrumcoördinatie. 

2.  Het bedrag van de subsidie vast te stellen op € 8.100 per jaar. 

  

Zaaknummer: 155769 

Onderwerp: Aanvulling fonds startersleningen SVn 

Besluit: 1.  Het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de raad met als inzet: 

- Akkoord te gaan met aanvullend budget voor de Starterslening; 

- Hiervoor een totaalbedrag van € 600.000 beschikbaar te stellen; 

- De daaruit voortvloeiende structurele lasten binnen de jaarlijkse  

        exploitatie van de gemeente te dekken; 

- De begroting 2023 i.v.m. het beschikbaar stellen van een  

        investeringskrediet van € 600.000 en de daaruit voortvloeiende  

        exploitatielasten aan te passen; 

- De ontvangen aflossingen en rente weer opnieuw in te zetten voor nieuwe  

        leningen; 

2.  Eventuele leningenaanvragen in de periode tot aan het raadsbesluit te 

honoreren. 

 

Zaaknummer: 136880 

Onderwerp: Bestemmingsplan Rijksweg 60 te Malden 

Besluit: De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Rijksweg 60, Malden" gewijzigd 

vast te stellen. 

  

Zaaknummer: 155326 

Onderwerp: Zelfevaluatie BasisRegistratie Personen (BRP) en Reisdocumenten 2022 

Besluit: B&W besluit: 

1.   Kennis te nemen van de uitkomst van de zelfevaluatie BRP. 

2.   Het uittreksel BRP en het uittreksel BRP - ENSIA te ondertekenen en te  

            zenden naar Ministerie van BZK en de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Burgemeester besluit: 

3.   Kennis te nemen van de uitkomst van de zelfevaluatie Reisdocumenten. 

4.   Het uittreksel Reisdocumenten en het uittreksel Reisdocumenten - ENSIA te      

            ondertekenen en te zenden naar het Ministerie van BZK. 

 

Zaaknummer: 148801 

Onderwerp: Raadsvragen over het niet invoeren van een opkoopbescherming 

Besluit: De raadsvragen te beantwoorden middels bijgevoegde raadsmededeling. 
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Zaaknummer: 150838 

Onderwerp: Suppletiebesluit ontplofbare oorlogsresten 

Besluit: Een voorstel in te dienen bij het Ministerie om gemaakte kosten tot een bedrag  

van € 161.852,30 in aanmerking te laten komen voor het suppletiebesluit  

Ontplofbare Oorlogsresten. 

 

Zaaknummer: 151631 

Onderwerp: Raadsmededeling Evaluatie jaarwisseling 2022-2023 

Besluit: In te stemmen met de raadsmededeling van de evaluatie jaarwisseling 2022-

2023. 

  

Zaaknummer: 8864 

Onderwerp: Raadsmededeling verplaatsing sportpark 

Besluit: De aangepaste raadsmededeling door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 

Zaaknummer: 156881 

Onderwerp: Onderwerpen katernen Topic 

Besluit: 1. Te kiezen voor de volgende onderwerpen in de Topic: 

- Digitale dienstverlening aan inwoners, ontwikkelingen hierin (kwartaal 2,  

        uitgave juni). 

- Inclusie-agenda (kwartaal 3, uitgave september). 

- Woningbouw (kwartaal 4, uitgave december). 

2.  Het thema veiligheid toevoegen aan de selectie. Op basis van de actualiteit 

thema's doorschuiven naar 2024. 

 
 
 
 
 

 

 


