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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 31 
maart 2020 

BMO 
Besloten is de op 31 maart 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  147780 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over beheer 
binnensportaccommodaties  

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

3  153516 Reactie op brief provincie 
over provinciale ondersteuning voor 
gemeenten bij COVID-19 crisis 

RB  
Besloten is: 
1. in te stemmen met de uitgaande brief aan de provincie 

Gelderland in reactie op de brief van de provincie over 
provinciale ondersteuning voor gemeenten bij de COVID-19 
crisis. 

2. de gemeenteraad hierover te informeren middels een 
informatienota. 

3. aan de coördinerend portefeuillehouder Witjes mandaat te 
verlenen om namens het college van burgemeester en 
wethouders de laatste tekstuele aanpassingen in de uitgaande 
brieven door te voeren. 

 

4  125226 Principemedewerking 
functieverandering Molenweg 2 en 
Kerkpad 3 en 5 Huissen 

PR  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
functieverandering betreffende Molenweg 2 en Kerkpad 3 en 5 te 
Huissen (percelen: Huissen sectie M, nrs 109, 111, 112, 113, 134, 
150, 745), waarbij als tegenprestatie voor de sloop van 
bedrijfsbebouwing (glastuinbouw) met een oppervlakte van 2,67 ha 
tot zes kavels voor de bouw van zes vrijstaande woningen en de 
herbestemming van de bestaande bedrijfswoningen tot 
burgerwoningen wordt gekomen, onder de volgende voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
gerekend van de datum van het besluit, binnen welke 
termijn de initiatiefnemers bij de gemeente een 
bestemmingplan, dat gereed is voor ter visie legging, 
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. 

 
 

Datum: 7 april 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  

H. Lintsen, wnd. bestuurssecretaris 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

5  140583 Aanleg voetpad en 
verbeteren groenstructuur op 
bedrijventerrein Houtakker I en II te 
Bemmel 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwikkelen/aanleggen van een 
voetpad en het verbeteren van de groenstructuur op 
bedrijventerrein Houtakker I en II; 

2. de kosten te dekken uit het krediet voor de revitalisering 
van Houtakker I en de grondexploitatie van Houtakker II; 

3. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de aanleg van een voetpad op 
bedrijventerrein Houtakker I en II.  

 

6  144725 Voorstel uitvoering 
Duurzaam maatregelenpakket 

ORV  
Besloten is  

1. een bedrag van € 336.000,-, exclusief 21% btw, uit het 
investeringsbudget vrij te geven voor het verduurzamen 
van 25 gemeentelijke gebouwen naar minimaal 
energielabel B in de periode tot 2022. 

2. in te stemmen met het maatregelenpakket.  
 

7  148405 Aanvraag 17e groep OLP 
(onderwijsleerpakket) en meubilair 
IKC ’t Holthuus in Huissen 

PR  
Besloten is: 

1. op grond van de Huisvestingsverordening Onderwijs 
gemeente Lingewaard 2015 in te stemmen met de 
aanschaf van de eerste inrichting OLP 
(onderwijsleerpakket) en meubilair voor de 17e groep 
leerlingen van IKC ’t Holthuus in Huissen; 

2. het bedrag ad € 12.500,- ten laste te brengen van het 
budget Onderwijshuisvesting/Algemene Kosten 
(kostenplaats 60403/kostensoort 43410);  

3. Stichting ATOS per brief hierover te informeren. 
 

8  148656 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
zonnepak De Linie 

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

9  152916 Stand van zaken 
woningbouwprojecten 

RB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de stand van zaken van de 
woningbouwprojecten. 

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

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 7 april 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


