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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 28 april 
2020 

BMO 
Besloten is de op 28 april 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  157274 Continuïteit financiering 
gecontracteerde zorgaanbieders 
Jeugdwet en Wmo tijdens 
coronacrisis 
 

SB  
Besloten is: 
1. in te stemmen met de werkwijze van de Module Inkoop Sociaal 

Domein Regio Centraal Gelderland van de Modulaire 
Gemeenschappelijke regeling (MGR) inzake de continuïteit van 
financiering van gecontracteerde zorgaanbieders Wmo en 
Jeugdwet tijdens de coronacrisis, conform de afspraken van de 
VNG met het Rijk; 

2. in te stemmen met het toepassen van de in besluitonderdeel 1 
vermelde werkwijze voor de aanbieders van thuisondersteuning 
die de gemeente Lingewaard buiten MGR-verband 
gecontracteerd heeft, indien zij hiertoe een verzoek doen; 

3. in te stemmen met het gebruik van een convenant om het 
commitment over de gemaakte afspraken te vergroten; 

4. de gemeenteraad middels een informatienota te informeren 
over de afspraken die VNG en Rijk hebben gemaakt over het 
bieden van financiële zekerheid aan zorgorganisaties Wmo en 
Jeugdwet tijdens de coronacrisis. 

 

3  154335 Ontwerp 
meerjarenprogrammabegroting 
2021-2024 (inclusief gewijzigde 
begroting 2020) 
Bedrijfsvoeringsorganisatie 
Doelgroepenvervoer Regio Arnhem 
Nijmegen (BVO DRAN) 

SB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. in te stemmen met het ontwerp 
meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 van de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio 
Arnhem Nijmegen (BVO DRAN); 

2. de zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting vast te 
stellen en het bestuur van de BVO hiervan in kennis te 
stellen; 

3. kennis te nemen van de financiële consequenties van de 
ontwerp meerjarenbegroting voor de begroting van de 
gemeente. 

 

4  158421 Overzicht collegebesluiten, 
genomen i.v.m. de coronacrisis 
(COVID-19) 

STAF   
Besloten is  

1. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de collegebesluiten, maatregelen en 
acties, die zijn genomen c.q. ondernomen i.v.m. het 
coronavirus (COVID-19) in de periode van maart tot en met 
april 2020. 

Datum: 12 mei 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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2. aan wethouders Witjes en Slob mandaat te verlenen om 
namens het college van burgemeester en wethouders de 
laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage globale kosten 
door te voeren. 

 

5  148941 Vaststelling 2e 
Wijzigingsplan Reststroken Kernen 
Lingewaard 

RB  
Besloten is op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening het 2e 
Wijzigingsplan Reststroken Kernen Lingewaard ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp, zoals ter visie heeft gelegen c.q. digitaal 
beschikbaar is gesteld, zowel digitaal (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.233-VG01) als analoog vast te stellen. 
 

6  153407 Verlenging NEXTgarden PR  
Besloten is:  

1. kennis te nemen van het Jaarplan 2020 NEXTgarden 
(inclusief jaarverslag 2019); 

2. onder verwijzing naar de bestuurlijke toezegging tijdens 
de informatieavond van 5 februari 2020 de 
gemeenteraad middels een informatienota te 
informeren over het Jaarplan 2020 NEXTgarden en de 
verlenging van dit programma met maximaal één jaar 
(2021).  

 

7  156419 Eindverantwoording 
OnderhoudJaarPlan 2018 

ORV  
Besloten is: 

1. de eindverantwoording OnderhoudJaarPlan 2018 voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2. het positief saldo uit het OnderhoudJaarPlan 2018 ad         
€ 290.387,- terug te storten in de voorziening 

             “Onderhoud Gebouwen”. 
 

8  160641 Verzoek om versnelde 
verlening vergunning Wet 
natuurbescherming voor vier 
urgente woningbouwprojecten 

PR  
Besloten is in te stemmen om middels een brief aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland te verzoeken om versnelde verlening van 
een vergunning ingevolge de Wet natuurbescherming voor een 
viertal urgente woningbouwprojecten. 
 

9  160812 Snoeihoutcentrale 
NEXTgarden 

RB  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de nieuwste ontwikkelingen m.b.t. procedures rond 
de snoeihoutcentrale NEXTgarden. 
 

10  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB 
a. 112278 Ontwerpbestemmingsplan agropark II 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan  Agropark 
II (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.235-ON01);  

2. de planologische procedure te starten door middel van het 
ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, echter 
niet eerder dan nadat de in besluitonderdeel 3 genoemde 
overeenkomst is ondertekend; 

3. met betrokkene een “Overeenkomst financiële bijdrage 
bestemmingsplan” aan te gaan; 

4. ten behoeve van dit plan geen exploitatieplan vast te stellen 
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(besluit 12 november 2019). 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


