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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 17 
maart 2020 

BMO 
Besloten is de op 17 maart 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  145504 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over betere 
communicatie 

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

3  121444 Jachthuurovereenkomst 
Wildbeheereenheid Overbetuwe 
Oost 

PR  
Besloten is met de Vereniging Wildbeheereenheid Overbetuwe Oost 
(WBE) voor de periode van twaalf jaar, gerekend vanaf 1 april 2020 
en derhalve eindigend op 31 maart 2032, een overeenkomst aan te 
gaan tot verhuur van het genot van de jacht met betrekking tot de 
nader op tekening aangeduide percelen binnen de gemeente 
Lingewaard, welke percelen in eigendom toebehoren aan de 
gemeente en geschikt zijn voor bejaging  (jachthuurovereenkomst). 
 

4  143953 Aanbestedingen 
doelgroepenvervoer BVO DRAN; 
raadsinformatienota 

SB  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de resultaten van de aanbestedingen rond het  
doelgroepenvervoer van de Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (BVO DRAN). 
 

5  144000 Verlengen 
opstalovereenkomst tijdelijk 
gymlokaal OBC Huissen 

PR  
Besloten is in te stemmen met jaarlijkse stilzwijgende verlenging van 
de opstalovereenkomst met een opzegtermijn van 1 jaar.  
 

6  145276 Vervanging vacuümputten 
mechanisch rioleringsstelsel 

PR  
Besloten is: 

1. een krediet van € 110.000,-- te voteren voor het 
vervangen van vacuümputten; 

2. de kosten te dekken uit het gemeentelijk Rioleringsplan 
2017-2021. 

 

7  146343 Nadere regels naamgeving, 
nummering en compensatie 
gemeente Lingewaard 2020 

RB  
Besloten is op basis van de op 5 maart 2020 door de gemeenteraad 
vastgestelde ‘Verordening naamgeving en nummering (adressen) 
gemeente Lingewaard 2020’ de ‘Nadere regels naamgeving, 
nummering en compensatie gemeente Lingewaard 2020’ vast te 
stellen. 
 
 

Datum: 24 maart 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Telefonische vergadering 

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  

M. van Kooij, directeur 

H. Morsink, bestuurssecretaris 
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 Onderwerp Team en Besluit 

8  147505 Nieuwe mandaatregeling JZ  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de verzoeken tot aanpassing van de 
huidige mandaatregeling; 

2. het Mandaatbesluit Lingewaard 2020-1 vast te stellen, dit 
onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit 
Lingewaard 2019-3, vastgesteld door college van 
burgemeester en wethouders, respectievelijk de 
burgemeester op 17 december 2019  

(besluit college en burgemeester). 
 

9  149339 Gemeenschappelijke 
Regeling Werkvoorziening Midden 
Gelderland “Presikhaaf Bedrijven” 
in liquidatie; jaarstukken 2019 en 
zienswijze gemeenteraad 

STAF  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van 
de jaarstukken 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
Werkvoorziening Midden Gelderland “Presikhaaf Bedrijven” in 
liquidatie en daarover een zienswijze in te brengen bij het algemeen 
bestuur van de GR. 
 

10  149583 COVID-19 en uitstel van 
gemeentelijke belastingen 

FIN  

Besloten is: 
1. de betaaltermijn voor ondernemers die de gemeentelijke 

belastingen op een zelf gekozen moment vóór 30 april 2020 
betalen op te schorten tot uiterlijk 31 juli 2020; 

2. te bepalen, dat de betreffende ondernemers daarvoor zelf geen 
actie hoeven te ondernemen; 

3. te bepalen, dat op verzoek van ondernemers (en ZZP’ers) die via 
een automatische incasso in tien termijnen betalen de incasso 
van het openstaande bedrag wordt opgeschort tot 31 juli 2020, 
met daarbij de kanttekening dat het niet meer mogelijk is de 
incasso van de eerste termijn van 31 maart 2020 te blokkeren; 

4. te bepalen, dat vanaf 23 maart 2020 voor ondernemers (en 
ZZP’ers) die gebruik maken van automatische incasso een 
aanvraagformulier voor het opschorten van die incasso via de 
website van de gemeente beschikbaar wordt gesteld. 

 

11  150095 Coronacrisis en maatregelen 
tot verruiming venstertijden voor 
laden en lossen supermarkten 
Zilverkamp Huissen 

RB 
Besloten is: 

1. tot nader order – vooralsnog tot het moment, waarop de 
scholen weer beginnen - in te stemmen met opschorting van 
de geldende venstertijden voor het laden en lossen van 
goederen ten behoeve van de hierna genoemde 
supermarkten in winkelcentrum De Brink in de wijk 
Zilverkamp te Huissen; 

2. als uitvloeisel van besluitonderdeel 1 in te stemmen met het 
verruimen van de venstertijden voor de laad – en losplaats 
aan de Wagenweg te Huissen, ten behoeve van de 
supermarkten Jumbo en Aldi, op dusdanige wijze dat laden 
en lossen ook toegestaan is op de volgende dagen en tijden: 

a. maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 
08:00 en 08:30 uur en tussen 14:00 en 15:00 uur; 

b. woensdag tussen 08:00 en 08:30 uur en tussen 
11:30 en 12:45 uur. 

 

12  PR 
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 Onderwerp Team en Besluit 

Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

a. 83572 Twee grondverkopen aan Liander Infra NV voor bouw 
intelligente compactruimtes ter vervanging van oude 
transformatorruimtes 
Besloten is: 

1. aan Liander Infra N.V. circa 42 m2 grond (kadastraal bekend 
gemeente Gendt, sectie A, nummer 5449), gelegen nabij 
Julianastraat te Gendt, te verkopen voor in totaal € 6.300,- 
k.k., waarbij tevens afstand wordt gedaan van het huidig 
erfpachtrecht met betrekking tot een perceel grond 
(kadastraal bekend gemeente Gendt, sectie A, nummer 
2376), ter grootte van circa 70 m2, aan de Wilhelminastraat 
in Gendt; 

2. aan Liander Infra N.V. circa 140 m2 grond (kadastraal 
bekend gemeente Gendt, sectie C, nummer 696), gelegen 
nabij de Biezenkamp te Gendt, te verkopen voor in totaal      
€ 10.000,- k.k., waarbij door vermenging tevens het huidig 
eeuwigdurend erfpachtrecht met betrekking tot deze grond 
teniet zal gaan; 

3. de grondopbrengsten ten gunste te brengen van het budget 
“60006 gronden algemeen/83000 verkoop gronden”.  

 
(Besluit 7 mei 2020) 
 

PR 
b. 137274 Wijziging voorwaarden grondverkoop Liander aan 
Julianastraat Gendt en instemming met grondverkoop derden aan 
Wilhelminastraat Gendt 
Besloten is: 

1. in te stemmen met gewijzigde voorwaarden voor wat 
betreft de verkoop d.d. 7 mei 2019 aan Liander van een 
perceel grond  aan de Julianastraat te Gendt, voor de 
plaatsing van een nieuwe middenspanningsruimte, 
waarbij het in dit geval gaat om vermindering van de te 
verkopen grondoppervlakte (van circa 42 m2 naar circa 
34 m2) en het maken van een voorbehoud tot vestiging 
van een recht van opstal voor een bestaande riolering 
onder het perceel; 

2. in te stemmen met verkoop aan derden van grond met de 
voormalige en inmiddels functioneel ontmantelde 
middenspanningsruimte aan de Wilhelminastraat Gendt. 

 
(Besluit 28 januari 2020) 
 

PR 
c. 137613 Twee grondverkopen aan Liander Infra N.V. voor plaatsing 
middenspanningsruimten 
Besloten is aan Liander Infra N.V. voor de plaatsing van in totaal 
twee nieuwe middenspanningsruimten: 

1. circa 12 m² grond, kadastraal bekend gemeente Huissen, 
sectie I, nummer 4383, gelegen nabij Wijngaarden 3 te 
Huissen, te verkopen voor een totaalbedrag van € 1.800,- 
k.k.; 

2. circa 18 m² grond, kadastraal bekend gemeente 
Doornenburg, sectie A, nummer 2283, gelegen nabij de 
kruising Rijnstraat/Slangenburgstraat te Doornenburg, te 
verkopen voor een totaalbedrag van € 2.700,- k.k. 

 
(Besluit 28 januari 2020) 
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 Onderwerp Team en Besluit 

 

PR 
d. 145620 Voortgang project Markt 20-24 Gendt 
Besloten is kennis te nemen van de voortgang van het project Markt 
20-24 in Gendt en in te stemmen met de geschetste procesgang, te 
weten: 

a. het informeren van de direct aanwonenden; 
b. het houden van een algemene informatieavond; 
c. het (laten) voorbereiden van een omgevingsvergunning voor 

de verbouw van het bestaande pand en een 
bestemmingsplan voor het nieuwe appartementencomplex. 

 
(Besluit 17 maart 2020) 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


