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Nummer: 23  
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Burgemeester: J.W.M.S. Minses 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. Maandag 13 juni 2022 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 125652 

Onderwerp: Werkplan ODRN 2022 

Besluit: Het werkplan ODRN 2022 vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 71486 

Onderwerp: Verlenging Pilot Kamers met aandacht 

Besluit: 1.   De pilot Kamers met aandacht zoals die nu loopt in samenwerking met de 

gemeentes Nijmegen, Wijchen Druten en Beuningen te verlengen voor de 

duur van een half jaar. 

2.   De middelen die in de septembercirculaire 2020 door het Rijk beschikbaar 

zijn gesteld (een bedrag van € 32.050) voor dak en thuislozen, te gebruiken 

als dekking voor de kosten van deze pilot in 2021 en 2022 (€ 16.025 per 

jaar). 

3.  In oktober definitief te besluiten of er een vervolg komt in 2023. 

  

Zaaknummer: 123156 

Onderwerp: Beantwoording petitie voorzieningen Overasselt 

Besluit: 1.  Kennis te nemen van de bijgevoegde petitie ‘bestaande voorzieningen 

versus nieuwbouwproject De Zilverberg, d.d. 9 mei 2022’. 

2.  In te stemmen met het vervangen van de huidige basketbal- en 

voetbalvoorziening door een geïntegreerde nieuwe voorziening en deze met 

een inspanningsverplichting te realiseren globaal ter plaatse van de 

bestaande voorzieningen. 

3.  In te stemmen met het laten vervallen van het hondenuitlaatveld op de 

huidige locatie en te zoeken naar een alternatieve locatie in of nabij het 

plangebied. 

4.  De verkeerssituatie aan de Kruisbergsestraat te monitoren na realisatie van 

de woonwijk en indien blijkt dat er snelheidsbeperkende maatregelen nodig 

zijn, daar passende acties op uit te zetten. 

5.  In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsmededeling en deze 

door te sturen naar de raad. 
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Zaaknummer: 125521 

Onderwerp: Initiatief Klussendienst Buurderij De Lage Hof 

Besluit: 1.  Een initiatiefsubsidie van € 3.375 toe te kennen aan het Initiatief 

Klussendienst Buurderij De Lage Hof voor het uitvoeren van kleine klussen in 

en om het huis voor inwoners van de gemeente Heumen die dat zelf niet 

meer (zo goed) kunnen. 

2.   Aan deze subsidie de voorwaarde te verbinden dat de Buurderij de 

gemeente informeert als zij stopt met de Klussendienst en dan de bus van 

de Klussensdienst en het daarvoor aangeschafte gereedschap teruggeeft 

aan de gemeente. 

3.  Buurderij De Lage Hof te verzoeken om na een half jaar de voortgang en 

resultaten van de evaluatie met de gemeente te bespreken. 

 

Zaaknummer: 119334 

Onderwerp: Jaarstukken Munitax 

Besluit: 1.   De jaarstukken Munitax voor kennisgeving aan te nemen. 

2.   In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2023. 

3.   De bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling voor te leggen aan de raad. 

  

Zaaknummer: 111908 

Onderwerp: Initiatief Speeltuin Maldensveld 

Besluit: In te stemmen met het toekennen van € 6.000 uit het initiatievenbudget voor 

de inrichting van een nieuwe speelplek op de kruising Schoof/Hooischelf in 

Malden. 

 

Zaaknummer: 125039 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen PvdA 

Besluit: Om de bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling betreffende de beantwoording 

van de vragen van de PvdA van 21 mei 2022 aan te bieden aan de raad. 

  

Zaaknummer: 125713 

Onderwerp: Maandrapportage april/mei 2022 

Besluit: 1.   In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage over april/mei 

2022. 

2.   De rapportage ter kennisneming voor te leggen aan de leden van de raad en 

commissies. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


