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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 14 
januari 2020 

BMO 
Besloten is de op 14 januari 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  137625 Procesvoorstel inzake 
krediet voor uitvoering visie 
Polseweg Huissen; 
raadsinformatienota 

ORV  
Besloten is  

1. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over het te volgen proces naar aanleiding van het 
amendement d.d. 24 oktober 2019 inzake het krediet voor de 
uitvoering van de visie Polseweg en waarbij tevens 
overeenkomstig een gedane toezegging een specificatie van 
de btw wordt gegeven. 

2. aan wethouder Sluiter mandaat te verlenen om namens het 
college van burgemeester en wethouders de laatste 
tekstuele aanpassingen door te voeren. 

 

3  111304 Aanvraag suppletie-
uitkering explosieven 2019 

VTH  
Besloten is  

1. de gemeenteraad voor te stellen om een suppletie-uitkering 
aan te vragen uit het Gemeentefonds voor de gemeentelijke 
kosten in 2019 voor de opsporing en ruiming van 
explosieven. 

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

  

4  121133 Verplaatsen 
hondenuitlaatstrook Sportdreef 
naar Parkzone Zilverkamp Huissen 

ORV  
Besloten is op grond van artikel 2:58, derde lid, van de Algemene 
Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaard 2018 het 
aanwijzingsbesluit voor de nieuwe hondenuitlaatstrook in de 
parkzone Zilverkamp nabij de Bunker in Huissen vast te stellen en de 
hondenuitlaatstrook aan de Sportdreef in Huissen op te heffen door 
intrekking van het eerder daarvoor genomen aanwijzingsbesluit. 
 

5  127665 Resultaat stresstest 
Ruimtelijke (klimaat) Adaptatie 

PR  
Besloten is: 

1. de resultaten van de lokale stresstest Ruimtelijke (klimaat) 
Adaptatie vast te stellen: de toelichting en de 
publieksvriendelijke versie (infographic); 

2. deze lokale stresstest openbaar te maken; 
3. de gemeenteraad middels een informatienota te informeren 

over de stand van zaken van dit project; 

Datum: 21 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  

H. Lintsen, wnd. bestuurssecretaris 
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4. kennis te nemen van de startnotitie voor het regionale spoor, 
in te stemmen met de begeleidende brief voor de 
gemeenteraad hierover en deze documenten als bijlage toe 
te voegen aan de informatienota. 

 

6  129952 Beeldregieplan 
Aloysiuslocatie en Raadhuisplein 
Huissen 

PR  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. het beeldregieplan Aloysiuslocatie en Raadhuisplein 
vast te stellen als onderdeel van de gids Ruimtelijke 
Kwaliteit Lingewaard; 

2. de conclusies voor het parkeren, zoals opgenomen in de 
oplegnotitie en vermeld in het raadsvoorstel vast te 
stellen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling 
van de Aloysiuslocatie en het Raadhuisplein; 

3. een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van  
€ 350.000,-, dit voorbereidingskrediet te activeren en te 
zijner tijd in te brengen in de door de raad vast te stellen 
grondexploitatie, waarbij de bewuste gemeentelijke 
kosten bij grondverkoop worden verhaald op de 
ontwikkelende partij. 

 

7  134001 Jaarverslag en 
jaarrekening 2018 Stichting ATOS 

PR  
Besloten is: 

1. het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van Stichting ATOS 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de jaarrekening 2018 van Stichting ATOS.   

 

8  134602 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over Hoek 
Ressensestraat/Kerkenhofstraat 

RB  
Besloten is de door GroenLinks gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

9  137086 Uitvoeringsnota 
evenementen gemeente 
Lingewaard 2020 

VTH  
Besloten is de uitvoeringsnota evenementen gemeente Lingewaard 
2020 vast te stellen en in werking te laten treden op de dag na 
bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de “Uitvoeringsnota 
Evenementen gemeente Lingewaard” (2012) en de “Beleidsregels 
aantal evenementen” (2015).  
 
(Besluit college en burgemeester, ieder voor zover het zijn of haar 
bevoegdheid betreft) 
 

10  137196 Onderzoek naar 
vergoeding kosten 
explosievenonderzoek voor 
ondernemers en derden (niet 
zijnde gemeente) 

VTH  
Besloten is  

1. de gemeenteraad als uitvloeisel van de op 28 februari 2019 
omarmde raadsmotie door middel van een informatienota te 
informeren over het onderzoek naar de vergoeding van 
kosten explosievenonderzoek voor ondernemers en derden 
(niet zijnde gemeente).  

2. aan burgemeester Meijers mandaat te verlenen om namens 
het college van burgemeester en wethouders de laatste 
tekstuele aanpassingen door te voeren. 
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11  137227 Versterking regionale 
samenwerking; aanbieding 
contourennotitie 

STAF  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de Contourennotitie Versterking Regio 
    Arnhem-Nijmegen d.d. 10 januari 2020; 

2. ermee in te stemmen dat de aangegeven contouren gebruikt 
    zullen worden als basis voor de uitwerking van definitieve 
    voorstellen voor een regionaal visiedocument, een regionale 
    agenda en een gewijzigde gemeenschappelijke regeling; 

3. de stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking uit te 
    nodigen voor een bespreking van de contourennotitie in het 
    college; 

4. de contourennotitie voor bespreking door te zenden aan de 
    gemeenteraad, inclusief het aanbod van de stuurgroep de 
    notitie en het verdere proces toe te lichten in een     
    raadsbijeenkomst. 

 

12  137391 Verzoek om intrekken 
lasten onder dwangsom resp. tot 
gedogen stalling caravans in 
glasopstanden aan Rietkamp 1A 
en 2 in Huissen 

ODRA  
Besloten is: 

1. het primaire verzoek om de lasten onder dwangsom in te 
trekken respectievelijk de stalling van caravans in de 
glasopstanden aan de Rietkamp 1A en 2 in Huissen te 
gedogen, af te wijzen; 

2. het subsidiaire verzoek om de begunstigingstermijnen 
van de lasten te verlengen tot – in ieder geval – zes 
weken nadat de rechtbank heeft beslist op het ingestelde 
beroep, eveneens af te wijzen. 

 
Wethouder Sluiter heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen vanwege 
een familie betrekking. 
 

13  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

RB 
a. 125444 1e Herstelplan bedrijventerreinen 
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. de Reactienota Zienswijzen (en ambtshalve wijzigingen) 1e 
Herstelplan bedrijventerreinen vast te stellen; 

2. het 1e Herstelplan bedrijventerreinen gewijzigd ten opzichte 
van het ontwerp zoals dat ter inzage heeft gelegen c.q. 
digitaal beschikbaar is gesteld vast te stellen langs 
elektronische weg (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.222-VG01) en in analoge vorm; 

3. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat 
geen sprake is van een aangewezen bouwplan als bedoeld 
in de Wet ruimtelijke ordening. 

 
(Besluit 14 januari 2020) 
 

RB 
b. 133784 Bestemming Kamervoort 177 en 179 Huissen 
Besloten is de huidige bestemming Bedrijventerrein met aanduiding 
‘bedrijfswoning’, zoals opgenomen in het bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Veegplan, voor de percelen aangeduid als 
Kamervoort 177 en 179 ongewijzigd te laten. 
 
(Besluit 14 januari 2020) 
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14  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 17 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

15  Uitnodigingen BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 21 januari 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


