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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 11 
februari 2020 

BMO 
Besloten is de op 11 februari 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  126729 Nevenfuncties college 
januari 2020 

P&O  
Besloten is: 

1. het geactualiseerde overzicht van nevenfuncties ex artikelen 
41b en 67 Gemeentewet vast te stellen; 

2. het overzicht ter inzage te leggen en te publiceren op de 
gemeentelijke website; 

3. het overzicht ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 
 

3  135953 Zonnepark De Linie, 
Bemmel 

RB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van het principeverzoek dat is ingediend 
door initiatiefnemer, ten behoeve van het oprichten van 
een zonnepark van circa 16 hectare, aan de Linie te 
Bemmel; 

2. het principeverzoek af te wijzen en geen medewerking te 
verlenen aan het initiatief, omdat het project in strijd is 
met het door de gemeenteraad vastgestelde 
beleidskader voor zonne-energie; 

3. initiatiefnemer per brief op de hoogte te brengen van de 
afwijzing. 

 

4  136658 Ontwerpbegroting en 
kaders 2021 Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-
Midden (VGGM) 

SB/VTH  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting en kaders 2021 
      van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland- 
      Midden (VGGM); 
2. de zienswijze op de ontwerpbegroting en kaders 2021 van de 
      VGGM vast te stellen;  
3. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
      informeren over de ontwerpbegroting en kaders 2021 van de  
      VGGM; 
4. aan de betrokken portefeuillehouders het mandaat te 
      verlenen om namens het college van burgemeester en 
      wethouders wijzigingen van redactionele aard in de 
      informatienota aan te brengen.    

 

5  137964 Incidentele subsidie voor 
deelname leerkring Lingewaard en 

SB  
Besloten is: 

Datum: 18 februari 2020 

Tijd: 09:00 – 12:15 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. Morsink, bestuurssecretaris 
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projecten 2020 Hogeschool 
Arnhem Nijmegen 

1. een incidentele subsidie op grond van artikel 4:23, lid 3 
onder d, van de Algemene wet bestuursrecht toe te 
kennen aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen voor hun 
deelname aan de Krachtige Regionale Leerkring 
Lingewaard en het uitvoeren van projecten voor de 
gemeente Lingewaard in 2020; 

2. de hoogte van deze subsidie vast te stellen op  
€ 3.000,-;  

3. dit bedrag te voldoen uit het budget voor gebiedsgericht 
werken (kostenplaats 60076 Team Toegang 
SD/kostensoort 43410 Algemene kosten). 

 

6  138702 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over bomen 
padelbanen Huissen 

ORV  
Besloten is de door de fractie GroenLinks gestelde vragen schriftelijk 
te beantwoorden. 
 

7  138982 Niet-tijdig ingediende 
aanvragen prestatiesubsidie 2020  

SB  
Besloten is: 

1. de volgende niet-tijdig ingediende aanvragen voor 
prestatiesubsidie 2020 alsnog in behandeling te nemen 
met toepassing van artikel 18 (hardheidsclausule) van de 
Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 
2018, waarbij wordt afgeweken van de in artikel 7, lid 1 
van die verordening voorgeschreven uiterlijke 
indieningsdatum van 1 oktober (2019);  

2. daarmee voor de volgende partijen mogelijk te maken dat 
zij alsnog een prestatiesubsidieaanvraag voor het jaar 
2020 kunnen indienen ter verdere behandeling en 
afwikkeling: 
a. Sportclub Bemmel; 
b. Judokwai Huissen; 
c. TTV Getavé; 
d.    Rugbyclub Betuwe.  

 

8  139087 Geactualiseerd convenant 
regionale samenwerking 
crisisbeheersing en 
bevolkingszorg Gelderland-
Midden (VGGM) 

VTH  
Besloten is in te stemmen met vaststelling van het vernieuwde 
samenwerkingsconvenant, aan te halen als ‘Convenant regionale 
samenwerking crisisbeheersing en bevolkingszorg Gelderland-
Midden’. 
 

9  139394 Verzoek om planologische 
medewerking CPO Plan “Op den 
Winkel” te Angeren 

RB  
Besloten is om in principe medewerking te verlenen aan de 
ontwikkeling van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 
Plan “Op den Winkel” op het perceel hoek Kampsestraat-
Lodderhoeksestraat te Angeren, voor de bouw van 9 
levensloopbestendige woningen.  
 

10  140663 Vestiging 
erfdienstbaarheden bouwkavel 
plan Rietbaan-Zuid te Huissen 

PR  
Besloten is een overeenkomst tot vestiging van erfdienstbaarheden 
aan te gaan met de eigenaar van een perceel grond aan de Korte 
Loostraat te Huissen, met welk zakelijk recht dit perceel wordt 
bezwaard ten gunste van het aangrenzende perceel, dat thans nog 
eigendom is van de gemeente Lingewaard maar binnenkort wordt 
overgedragen aan een nieuwe eigenaar voor de bouw van een 
woning.  
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11  140852 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Karstraat 44-
Nieuwediep 2 Huissen 

PR  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. het bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Karstraat 
44-Nieuwediep 2 Huissen met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.238-VG01 ongewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp, zoals dat ter inzage heeft gelegen, vast te stellen; 
2. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat in 
het verhaal van de gemeentelijke kosten anderszins wordt 
voorzien. 

 
Wethouder Janssen heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen ter 
voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling.  
 

12  140923 Principemedewerking 
functieverandering 
Lodderhoeksestraat 12 Angeren 

PR  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
functieverandering betreffende Lodderhoeksestraat 12 in Angeren 
(percelen: Angeren E 329, 331, 334, 336, 338), waarbij als 
tegenprestatie voor de afbraak van agrarische bebouwing met een 
totale oppervlakte van 1573m2, tot twee kavels voor de bouw van 
twee vrijstaande woningen en de herbestemming van de bestaande 
bedrijfswoning tot burgerwoning wordt gekomen, onder de volgende 
voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
gerekend van de datum van dit besluit, binnen welke 
termijn de initiatiefnemers bij de gemeente een 
wijzigingsplan, dat gereed is voor tervisielegging, moeten 
hebben ingediend; 

b. het door initiatiefnemers aangaan met de gemeente van 
een anterieure overeenkomst, waarin de afdekking van 
de gemeentelijke (plan)kosten, financiële bijdrage en 
afwenteling van het planschaderisico is geregeld. 

 

13  141259 Aanmeldnotitie vormvrije 
m.e.r -beoordeling Gendt, 
Vleumingen- West 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de “aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. - 
beoordeling Gendt, Vleumingen- West”; 

2. te bepalen, dat geen milieueffectrapportage hoeft te 
worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

3. de gemeenteraad over dit besluit te informeren via een 
informatienota. 

 

14  141342 Motie "Hond als Doel" ORV  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de voorgenomen aanpak, geschatte kosten en 
planning in het kader van de uitvoering van de op 26 juni 2019 door 
de raad aangenomen motie “Hond als Doel”. 
 

15  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

PR 
a. 136081 Stedenbouwkundige visie woningbouwlocatie 
Zandsestraat Bemmel 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de door bureau SAB opgestelde 
stedenbouwkundige visie voor de woningbouwlocatie 



Pag. 4 
 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

Zandsestraat en deze te publiceren en voor overleg en 
inspraak vrij te geven, nadat de betrokken grondeigenaar is 
geïnformeerd; 

2. voorafgaand aan het publiceren van de visie en nadat de 
betrokken grondeigenaar is geïnformeerd, de gemeenteraad 
te informeren middels een informatienota. 

 
(Besluit 14 januari 2020) 
 

ORV 
b. 86863 Commercieel huurtarief peuterspeelzaal Dikkie Dik 
Loovelden Huissen 
Besloten is: 

1. in te stemmen met een huurovereenkomst voor de 
kinderdagopvang Dikkie Dik, gevestigd in IKC 
Binnenstebuiten aan de Plaza 125 in Huissen; 

2. in te stemmen met een huurbedrag van € 19.910,- excl. BTW 
per jaar voor 181 m2 ruimte. 

 
(Besluit 2 april 2019) 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


