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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 7 
januari 2020 

BMO 
Besloten is de op 7 januari 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  113444 Instructie voor de 
leerplichtambtenaar Lingewaard 
2020 

SB  
Besloten is: 

1. het ‘Leerplichtprotocol primair en voortgezet onderwijs,  
      versie 3’ (2011) in te trekken; 
2. de ‘Instructie voor leerplichtambtenaar Lingewaard 2020’  
      vast  te stellen; 
3. de gemeenteraad middels een informatienota te informeren 
      over de nieuwe instructie voor de leerplichtambtenaar.  

 

3  125951 Stichting Welzijn 
Lingewaard (SWL); 
prestatiesubsidie 2020 

SB 
Besloten is: 

1. de uitvoeringsovereenkomst 2020 met de Stichting Welzijn 
Lingewaard (SWL) vast te stellen; 

2. aan SWL een subsidiebedrag van maximaal € 914.038,- toe 
te kennen voor de uitvoering van de reguliere (structurele) 
activiteiten en dit bedrag ten laste te brengen van de in het 
voorstel nader aangegeven budgetten; 

3. dit subsidiebedrag in 3 gelijke termijnbedragen van 
€ 304.679,33,- uit te betalen vóór 18 januari, 1 mei en 1 
augustus 2020; 

4. aan SWL een subsidiebedrag van maximaal € 88.752,- toe te 
kennen voor de extra activiteiten in 2020 en dit bedrag ten 
laste te brengen van de in het voorstel nader aangegeven 
budgetten; 

5. het bedrag als aangegeven in besluitonderdeel 4 pas uit te 
betalen nadat in een bestuurlijk overleg van 2020 akkoord is 
gegeven voor de uitvoering van die activiteiten.  

 

4  126795 MEE Gelderse Poort; 
prestatiesubsidie 2020 

SB  
Besloten is:  

1. MEE Gelderse Poort de opdracht te geven om ook in 2020 
inwoners met een beperking ondersteuning te bieden; 

2. hiervoor een subsidiebedrag van maximaal € 223.459,- 
beschikbaar te stellen ten laste van het budget Algemene 
voorzieningen WMO (kostenplaats 60669)/vergoeding 
ondersteuning derden (kostensoort 43140); 

3. deze subsidie per kwartaal in 4 gelijke termijnbedragen van  

Datum: 14 januari 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Dorpsstraat 41, Bemmel, kamer 1.16 

Voorzitter: J.P.M. Meijers 

Aanwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester  

J. Wijnia, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

N. Giesendorf, wnd. bestuurssecretaris 
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       € 55.864,75 uit te betalen vóór 18 januari, 1 april, 1 juli en 1 
       oktober 2020. 
4.  aan de portefeuillehouder sociaal domein mandaat te 

verlenen om namens het college van burgemeester en 
wethouders de laatste tekstuele aanpassingen door te 
voeren. 
 

5  126568 Rijnstad; prestatiesubsidie 
2020 

SB  
Besloten is: 

1. de uitvoeringsovereenkomst 2020 met Rijnstad vast te 
stellen;  

2. aan Rijnstad voor 2020 een subsidiebedrag van maximaal  € 
453.512,- toe te kennen en dit bedrag ten laste te brengen 
van de in het voorstel nader aangegeven budgetten; 

3. de subsidiebijdrage 2019 in 4 gelijke termijnen van € 
113.378,- uit te betalen vóór 18 januari, 1 april, 1 juli en 1 
oktober 2020. 

 

6  133454 Senioren Netwerk 
Lingewaard (SNL): 
prestatiesubsidie 2020 

SB  
Besloten is: 

1. de aanvraag prestatiesubsidie van Senioren Netwerk 
Lingewaard (SNL) 2020 vast te stellen; 

2. aan SNL voor 2020 een subsidiebedrag van maximaal   
€ 160.966,- toe te kennen en dit bedrag ten laste te brengen 
van de in het voorstel nader aangegeven budgetten; 

3. deze subsidie per kwartaal in 4 gelijke termijnbedragen van  
€ 40.241,50 uit te betalen vóór 18 januari, 1 april, 1 juli en 1 
oktober 2020. 

 

7  133123 Verordening naamgeving 
en nummering (adressen) 
gemeente Lingewaard 2020 

RB  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om de ‘Verordening 
naamgeving en nummering (adressen) gemeente 
Lingewaard 2020’ vast te stellen; 

2. vooruitlopend op de vaststelling van genoemde verordening 
aan de gemeenteraad kenbaar te maken dat het college 
voornemens is om direct na inwerkingtreding van de nieuwe 
verordening de ‘Nadere regels naamgeving, nummering en 
compensatie gemeente Lingewaard 2020’ vast te stellen. 

 

8  133876 Wegencategoriseringsplan 
gemeente Lingewaard 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. om in te stemmen met de Reactienota zienswijzen 
Wegencategoriseringsplan; 

2. het Wegencategoriseringsplan gemeente Lingewaard vast te 
stellen. 

 

9  134644 Lingewaard Doet; ronde 
Bemmel, Haalderen en Ressen 

PR  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over Lingewaard Doet, ronde Bemmel, 
Haalderen en Ressen; 
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2. de informatienota gelijktijdig ter kennis te brengen van 
de betrokken bewonersgroepen. 

 

10  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB 
a. 119529 Verzoek om principemedewerking herontwikkeling 
bedrijfslocatie Bordbusters 
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
de herontwikkeling van bedrijfslocatie Bordbusters op basis van de 
opgestelde stedenbouwkundige kaders, onder de volgende 
voorwaarden: 

• het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
waarbinnen de initiatiefnemers bij de gemeente een 
wijzigingsplan moeten hebben ingediend, dat gereed is 
voor ter visie legging; 

• het door initiatiefnemer tekenen van een anterieure 
overeenkomst waarin de afdekking van de gemeentelijke 
(plan)kosten, financiële bijdrage en afwenteling van het 
planschaderisico is geregeld. 

 
(Besluit 3 december 2019) 
 

11  Uitnodigingen BMO 
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 14-01-2020 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

Drs. J. Wijnia J.P.M. Meijers 

 


