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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 21 april 
2020 

BMO 
Besloten is de op 21 april 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  152077 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over oud 
papierinzameling met verenigingen  

ORV  
Besloten is: 

1. de door B06 gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden; 
2. aan wethouder Janssen het mandaat toe te kennen om 

namens het college van burgemeester en wethouders 
wijzigingen van tekstuele aard aan te brengen in de 
beantwoording van de vragen 6 en 7.  

 

3  157488 Reactie op raadsmotie 
‘Voorkom herhaling, leer van 
fouten’; raadsinformatienota t.a.v. 
toekomstig grondbeleid 

PR  
Besloten is: 

1. de visie om te komen tot een actiever grondbeleid (meer 
regie op woningbouw) mee te nemen in de uitwerking van 
de beleidsuitgangspunten in de Nota Wonen; 

2. de gemeenteraad hierover te informeren door middel van 
een informatienota, dit mede onder verwijzing naar de op 5 
maart 2020 aangenomen raadsmotie, waarin het college 
onder meer wordt opgeroepen te gaan werken aan een 
beleidsdocument of visie om te komen tot een actiever 
grondbeleid. 

 

4  146337 Afsluiting krediet renovatie 
en uitbreiding sportvelden en 
kleedaccommodatie Sportpark 
Ressen 

PR  
Besloten is het krediet (kredietnummers 352011/352012/352013) 
voor renovatie en uitbreiding sportvelden en kleedaccommodatie 
Sportpark Ressen af te sluiten. 
 

5  147830 Beleidsregel bekostiging 
lokalen bewegingsonderwijs 

PR  
Besloten is: 

1. op grond van de artikelen 117 en 136 van de Wet op het 
primair onderwijs en de artikelen 115 en 130 van de Wet op 
de expertisecentra de “Beleidsregel bekostiging lokalen 
bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, 
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet 
speciaal onderwijs gemeente Lingewaard 2020”, gebaseerd 
op de uitgangspunten van de VNG, vast te stellen; 

2. de scholen en schoolbesturen hierover per brief te 
informeren. 

 

Datum: 28 april 2020 

Tijd: 14:00 – 17:00 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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 Onderwerp Team en Besluit 

6  151801 Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal Domein Centraal Gelderland 
(MGR SD CG); jaarverslag en 
jaarrekening 2019, 
uitvoeringsprogramma 2021, 
begrotingswijziging 2020 en 
meerjarenbegroting 2021-2024 

SB  
Besloten is de gemeenteraad met betrekking tot de Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland 
voor te stellen: 

1. kennis te nemen van de Kaderbrief MGR bij jaarverslag en 
jaarrekening 2019, concept uitvoeringsprogramma 2021, 
concept begrotingswijziging 2020 en concept 
meerjarenbegroting 2021-2024 van de MGR sociaal 
domein centraal Gelderland; 

2. kennis te nemen van de concept Jaarstukken 2019; 
3. kennis te nemen van het concept uitvoeringsprogramma 

2021, concept begrotingswijziging 2020 en concept 
Meerjarenbegroting 2021 – 2024 en daarvoor een 
zienswijze vast te stellen overeenkomstig het voorliggend 
concept. 

 

7  152307 Ondertekening verklaring 
regionale ambities op gebied van 
circulariteit in grond-, weg- en 
waterbouw (GWW) sector 

RB  
Besloten is: 

1. de door de gemeenten van de Regio Arnhem Nijmegen 
en provincie Gelderland opgestelde intentieverklaring 
“Regionale ambities op het gebied van circulariteit in 
grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector” te 
ondertekenen; 

2. de gemeenteraad middels een informatienota over de 
ondertekening van de intentieverklaring “Regionale 
ambities op het gebied van circulariteit in GWW sector” 
te informeren; 

3. aan de wethouder duurzaamheid mandaat te verlenen 
voor het doorvoeren van eventuele tekstuele 
aanpassingen in het voorstel en in de informatienota 
naar de gemeenteraad; 

4. aan de wethouder duurzaamheid volmacht te verlenen 
om namens de gemeente over te gaan tot 
ondertekening van de intentieverklaring (besluit 
burgemeester). 

 

8  153038 Functieverandering ‘t Hof 4 
Gendt; verlenging termijn 
principemedewerking 

RB  
Besloten is – onder verwijzing naar het besluit van 15 december 
2015, waarbij in principe planologische medewerking is verleend 
aan functieverandering voor de percelen achter 't Hof 4 in Gendt 
(Gendt, sectie B, nr. 461, 464, 465,858, 1464 en 1532), waarbij tot 
maximaal één kavel voor de bouw van één vrijstaande woning 
wordt gekomen - in te stemmen met de verlenging van de termijn, 
waarbinnen alle stukken met betrekking met deze 
functieverandering bij de gemeente moeten zijn ingediend, tot 
uiterlijk één jaar vanaf de datum van het huidige besluit. 
 

9  154247 Massastudie nieuwbouw 
OBC Bemmel 

PR  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de uitkomst van de massastudie 
voor OBC De Heister te Bemmel; 

2. de gemeenteraad voor te stellen de massastudie OBC 
De Heister te Bemmel vast te stellen.  
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10  154596 Indienen aanvraag 
Proeftuinen aardgasvrije wijken 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met voorliggende aanvraag Proeftuinen 
aardgasvrije wijken voor de Zilverkamp Huissen; 

2. de gemeenteraad middels een informatienota te 
informeren over de aanvraag Proeftuinen aardgasvrije 
wijken voor de Zilverkamp Huissen.  

 

11  155066 Uitspraak Raad van State 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Leutsestraat 22 
Angeren 

RB  
Besloten is:  

1. kennis te nemen van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak Raad van State van 25 maart 
2020, waarbij het beroep ingesteld tegen het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Leutsestraat 22 Angeren’ ongegrond is verklaard en 
daarmee het bestemmingsplan, hetwelk voorziet in een 
functieverandering van intensieve veehouderij naar 
wonen, onherroepelijk is geworden; 

2. de uitspraak ter kennis van de gemeenteraad te 
brengen. 

 

12  156119 Kwartaalrapportage 
taskforce sociaal domein eerste 
kwartaal 2020 

SB  
Besloten is: 

1. over te gaan tot vaststelling van de kwartaalrapportage 
taskforce sociaal domein over de voortgang - gedurende 
het eerste kwartaal van 2020 - betreffende de uitvoering 
van de maatregelen om te komen tot betere beheersing 
van de kosten in het sociaal domein; 

2. de gemeenteraad via een informatienota in het bezit te 
stellen van de kwartaalrapportage, dit mede onder 
verwijzing naar de op 19 december 2019 gedane 
toezegging in het kader van de door de gemeenteraad 
vastgestelde rapportage Taskforce Sociaal Domein; 

3. de kwartaalrapportage ook ter kennis te brengen van de 
Adviesraad Sociaal Domein en de Ondernemingsraad. 

 

13  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB 
a. 152687 Verzoek om planologische medewerking woningbouw 
Van der Mondeweg- Lage Zandsestraat Haalderen 
Besloten is:  

1. in principe planologische medewerking te verlenen aan 
woningbouwontwikkeling van circa 50 woningen op de 
locatie Van der Mondeweg - Lage Zandsestraat Haalderen, 
onder de volgende voorwaarden: 

 het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 
jaar, waarbinnen de initiatiefnemers bij de 
gemeente een bestemmingplan moeten hebben 
ingediend, dat gereed is voor ter visie legging; 

 het door initiatiefnemers tekenen van een 
anterieure overeenkomst waarin de afdekking van 
de gemeentelijke (plan)kosten, financiële bijdrage 
en afwenteling van het planschaderisico is 
geregeld; 

2. in te stemmen om voor de woningbouwontwikkeling de 
Nota Parkeernormen 2017 als uitgangspunt voor parkeren 
te hanteren. 
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 Onderwerp Team en Besluit 

 
(Besluit 14 april 2020) 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


