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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 28 
januari 2020 

BMO 
Besloten is de op 28 januari 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  

 

135957 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
Beeldkwaliteit Rent-all 

RB  
Besloten is de door D66, SP Lingewaard en GroenLinks gestelde 
vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 

3  136086 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
incontinentiemateriaal 

ORV  
Besloten is de door de SP Lingewaard gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

4  136152 Subsidie Zilverkamp Wijk 
van de Toekomst 

RB  
Besloten is in te stemmen met de aanwending van maximaal 
€40.000,- vanuit de beschikbare middelen voor de Revitalisering 
Zilverkamp als cofinanciering voor een subsidieaanvraag bij de 
provincie Gelderland in het kader van Wijk van de Toekomst. 
 

5  136377 Publicatie beleidskader 
kleine windturbines 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met voorliggend concept beleidskader kleine 
windturbines, dit beleidskader te publiceren en 6 weken ter 
inzage te leggen; 

2. de gemeenteraad te informeren over de publicatie van het 
concept beleidskader kleine windturbines, door middel van 
een informatienota; 

3. aan de portefeuillehouder duurzaamheid mandaat te 
verlenen om namens het college van burgemeester en 
wethouders de laatste tekstuele aanpassingen in de 
informatienota door te voeren; 

 

6  136595 Informatiebeveiliging 
Basisregistratie personen (BRP) 
en Waardedocumenten, Regeling 
Beheer en Toezicht en 
onderliggende procedures, 
rapportages en bijlagen  

KCC  
Besloten is in te stemmen met de vaststelling van: 

1. de Informatiebeveiliging BRP (Basisregistratie personen) en 
Waardedocumenten; 

2. de Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 
gemeente Lingewaard; 

3. onderliggende procedures, rapportages en bijlagen.  
 

Datum: 4 februari 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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

7  136818 Aanmeldnotitie vormvrije 
m.e.r.-beoordeling Huissen, 
Helmichstraat Stadswal  

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-
beoordeling Huissen, Helmichstraat Stadswal;  

2. ermee in te stemmen dat geen milieueffectrapport hoeft te 
worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

3. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-
beoordeling Huissen, Helmichstraat Stadswal.  

 

8  137291 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over ‘Meer 
bedrijventerreinen nodig?’ 
 

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

9  137847 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
inzameling in nieuw afvalbeleid 
 

ORV  
Besloten is  

1. de door VVD gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden; 
2. aan de portefeuillehouder milieu en afval mandaat te 

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

 

10  138665 Aanpak en uitvoering 
Projectplan Reductie Regeling 
Energie (RRE) voor kleine 
energiebesparende maatregelen 
ter vermindering CO2--uitstoot in 
samenwerking met Energieloket 

RB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van het Projectplan Reductie Regeling 
Energie (RRE), waarmee wordt beoogd huiseigenaren te 
stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te 
nemen waardoor CO2--uitstoot wordt verminderd, dit in 
samenwerking met het Energieloket; 

2. aan Lingewaard Energie een incidentele subsidie van € 
229.500,- te verlenen ten behoeve van de uitvoering van 
het Projectplan RRE en de voortzetting van het 
Energieloket in 2020; 

3. door middel van een informatienota de gemeenteraad te 
informeren over het Projectplan RRE en het voortbestaan 
van het Energieloket. 

 

11  Uitnodigingen BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


