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 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 14 
april 2020 

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

2  154282 Maatregelen voor 
maatschappelijke organisaties in 
corona-crisis 

ORV, PR, RB, SB (C. Henst) 
Besloten is  

1. in te stemmen met de richtlijnen waarin beschreven staat 
hoe we in deze corona-crisis om willen gaan met de 
(financiële) afspraken die we gemaakt hebben met onze 
maatschappelijke organisaties, die als volgt luiden: 
- reguliere subsidies (inclusief exploitatiebijdragen en 

onderhoudsbijdragen) en investeringssubsidies blijven 
uitbetalen; 

- prestatiesubsidies die zijn vastgesteld, worden niet 
teruggevorderd; 

- bij prestatiesubsidies en (eenmalige) subsidies 
gekoppeld aan een specifieke activiteit of evenement 
die wel al verleend zijn, maar nog niet zijn vastgesteld, 
wordt bekeken of de afwijkende prestatie wordt 
veroorzaakt door de coronacrisis. Indien dat het geval 
is en er al kosten zijn gemaakt (of niet meer voorkomen 
kunnen worden) wordt niet overgegaan tot het 
terugvorderen van de (volledige) subsidie; 

- Het versturen van rekeningen stellen we voorlopig uit. 
Voor al verstuurde rekeningen en gemeentelijke 
belastingen kan uitstel van betaling worden 
aangevraagd; 

- we willen liquiditeitsproblemen voorkomen. Bij grote 
aantoonbare liquiditeitsproblemen treden we in overleg 
en kijken we wat we door middel van maatwerk kunnen 
betekenen. 

2. te onderzoeken welke maatwerkoplossing geboden kan 
worden aan Fort Pannerden en Kasteel Doornenburg; 

3. de gemeenteraad doormiddel van een raadsinformatie te 
informeren.  

 

3  155825 Ontbinding overeenkomst 
inzake gebruik SKC Leemhof 
Dorpsstraat 1 Gendt 

SB (I. Kok) 
Besloten is: 

1. de overeenkomst tussen de gemeente en het bestuur van 
Stichting Sociaal Kultureel Centrum De Leemhof Gendt 
over het gebruik van het gebouw De Leemhof, Dorpsstraat 
1 te Gendt, formeel op te zeggen, waardoor dit gebruik 
uiterlijk 31 oktober 2021 eindigt, en dit per aangetekende 
brief kenbaar te maken; 

Datum: 21 april 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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2. de gebruikers van De Leemhof per brief hierover te 
informeren; 

3. de gemeenteraad middels een informatienota hierover te 
informeren. 

 

4  139727 Zendmachtiging Lokale 
omroep 

SB  
Besloten is aan de gemeenteraad voor te stellen: 
1. om het Commissariaat voor de media te adviseren het verzoek, 

van de Stichting Omroep Lingewaard als zendgemachtigde 
voor de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe, te honoreren, 
onder gelijktijdige intrekking van het raadsvoorstel d.d. 3 maart 
2020;  

2. om aan het Commissariaat van de media aan te geven dat de 
Stichting Omroep Lingewaard voldoet aan de eisen die de 
Mediawet aan een lokale omroep stelt.     

 

5  142232 Vaststellen ontwerp 
clusters 1,2,3 en 5 fase II 
Zilverkamp in kader van 
revitalisering 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerp voor de clusters 1,2,3 en 5 
van fase II van de wijk Zilverkamp; 

2. in te stemmen met het aanvragen van een 
omgevingsvergunning voor de kap van diverse nader op 
tekening geduide bomen; 

3. de geraamde kosten ad € 400.000,- ten laste te brengen 
van het krediet 321117 Revitalisering Zilverkamp.  

 

6  152721 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Poelwijklaan 32, 
Olyhorststraat ong, 
Munnikhofsestraat 2 Gendt 

RB  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 
“Buitengebied Lingewaard, Poelwijklaan 32, Olyhorststraat 
ong., Munnikhofsestraat 2 Gendt” met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.187-ON01 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen af te zien van vaststelling 
van een exploitatieplan; 

3. hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen 
conform de ter inzage gelegen ontwerpbeschikking. 

 

7  154038 Motie SP 2019-12-12 
Afschaffen van de 
verhuurdersheffing 

RB  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over het afschaffen van de verhuurdersheffing. 
 

8  154207 Locatie gebonden 
overgangsregeling woningen op 
bedrijventerreinen 

RB  
Besloten is in te stemmen met de beantwoording van de brief over 
de locatiegebonden overgangsregeling woningen 
bedrijventerreinen. 
 

9  154902 Financiële jaarstukken 
ODRA, jaarstukken 2019 en 
begroting 2021/meerjarenraming 
2022-2024 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen de zienswijze op de 
financiële jaarstukken van ODRA vast te stellen.  
 

10  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
140307 Monitoring 2019 Regionaal Programma Werklocaties regio 
Arnhem Nijmegen 2019 



Pag. 3 
 
 
 
 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. over te gaan tot vaststelling van het  ‘’Advies Monitoring 

2019 Regionaal Programma Werklocaties regio 
Arnhem Nijmegen’’, gebaseerd op de volgende 
beleidsaanpassingen: 
a. het stoppen van de schrapopgave voor 

bedrijfsterreinen, omdat deze aan actualiteit heeft 
ingeboet; 

b. het vaststellen van uitgangspunten, voorwaarden 
en toetsingskaders ter kanalisering van de 
ontwikkeling van zogenoemde locaties voor XXL 
logistiek, inclusief het stellen van randvoorwaarden 
voor de vestiging van de zogenaamde witte raaf; 

c. herziening van het Regionaal Programma 
Werklocaties in 2020 als gevolg van de resultaten 
van de Monitoring Regionaal Programma 
Werklocaties 2019; 

2. de portefeuillehouder Economie regio Arnhem 
Nijmegen hierover te informeren.  

 
 (Besluit 7 april 2020) 
 

PR 
b. 125821 Toestemming voor gedeeltelijke vervreemding en 
bezwaring met een recht van erfpacht van één van de bouwkavels 
van BOV B.V. op de Houtakker II. 
Besloten is toestemming te verlenen aan BOV B.V. om een 
gedeelte van de gekochte bouwkavel te vervreemden en een 
gedeelte van de gekochte bouwkavel met een recht van erfpacht te 
bezwaren terwijl er nog niet voldaan is aan de bouwplicht. 
 
(Besluit 19 november 2019) 
 

PR 
c. 137266 Voteren uitvoeringskrediet project ’Rioolvervanging 
Peperstraat en Gasthuisstraat te Huissen’ 
Besloten is: 

1. een uitvoeringskrediet van € 440.000,- te voteren voor het 
project ‘Rioolvervanging Peperstraat en Gasthuisstraat te 
Huissen’; 

2. de kosten te dekken uit het gemeentelijk Rioleringsplan  
2017-2021 (€ 403.800,-) en de bestemmingsreserve 
rehabilitatie wegen (€ 36.200,-). 

 
(Besluit 18 februari 2020) 
 

VTH 
d. 143750 Mogelijk maken meer evenementen Odeon in Huissen 
Besloten is: 

1. in te stemmen met een buitenplanse afwijking van het 
bestemmingsplan ‘2e herziening komplannen 
Lingewaard’ voor een periode van 5 jaar, teneinde 
meer evenementen dan aangegeven in het vigerend 
bestemmingsplan, mogelijk te maken bij het Odeon in 
Huissen; 
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2. in te stemmen met het aanpassen van het 
bestemmingsplan ‘Kom Huissen’ en deze aanpassing 
mee te nemen met de 3e herziening van het 
bestemmingsplan voor de kommen (veegplan), 
teneinde te bereiken dat vanaf het jaar 2025 meer 
evenementen dan aangegeven in het vigerend 
bestemmingsplan, kunnen worden gehouden bij het 
Odeon in Huissen. 

 
(Besluit 3 maart 2020) 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


