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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 12 mei 
2020 

BMO 
Besloten is de op 12 mei 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  164163 Algemeen Kader Terrassen 
2020 

Werkgroep Corona 
Besloten is: 

1. in te stemmen met het Algemeen Kader Terrassen 2020 
voor horecabedrijven. 

2. aan burgemeester Meijers mandaat te verlenen om 
namens het college van burgemeester en wethouders de 
laatste tekstuele aanpassingen in het persbericht en een 
extra toelichting op te nemen m.b.t. openstelling terrassen 
door te voeren. 

 
 

3  155719 Machtiging Europese 
aanbesteding voor aankoop plastic 
zakken t.b.v. inzameling plastic, 
blik, drankkartons (PBD) en luiers 

ORV  
Besloten is: 

1. de teammanager Ruimte van de gemeente Overbetuwe te 
machtigen om namens de gemeente Lingewaard tot en met 
de definitieve gunning als penvoerder op te treden tijdens 
de gezamenlijke Europese aanbestedingsprocedure voor 
de aankoop van plastic zakken ten behoeve van de 
inzameling van plastic, blik, drankkartons (PBD) en luiers; 

2. de teammanager Ruimte van de gemeente Overbetuwe te 
vragen deze machtiging schriftelijk te accepteren door 
medeondertekening en terugzending van de machtiging.  

 
 

4  156626 Beoordeling locaties op 
basis van excessenregeling Gids 
Ruimtelijke Kwaliteit 

ORV  
Besloten is  

1. in te stemmen met de informatienota aan de gemeenteraad 
met betrekking tot de beoordeling van locaties op basis van 
de excessenregeling Gids Ruimtelijke Kwaliteit, dit mede 
onder verwijzing naar eerdere raadsvragen over deze 
materie. 

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

 
 

Datum: 19 mei 2020 

Tijd: 09:00 – 11:00 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 

 



Pag. 2 
 
 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

5  156811 Verzoek verkoop grond 
achter perceel Holthuizerdreef 2, 
Huissen 
 

RB 
Besloten is: 

1. de grond achter het perceel Holthuizerdreef 2 te Huissen 
niet te verkopen aan de bewoners van dit aangrenzend 
perceel; 

2. handhavend op te treden voor wat betreft het onrechtmatig 
gebruik van de gemeentelijke grond achter het perceel 
Holthuizerdreef 2 Huissen;  

3. in te stemmen met de brief aan de bewoners van 
Holthuizerdreef 2 Huissen over het niet verkopen van de 
gemeentelijke grond en met het verzoek deze grond te 
ontruimen vóór 1 augustus 2020.    

 
 

6  157982 Ontwikkelingen nieuwe 
bedrijventerreinen Lingewaard 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de raadsinformatienota en kennis te 
nemen van de twee bijbehorende rapportages over het 
Behoefteonderzoek en advies 
bedrijventerreinontwikkeling Lingewaard, respectievelijk  
de Locatieverkenning nieuw bedrijventerrein 
Lingewaard; 

2. het rapport Locatieverkenning nieuw bedrijventerrein 
Lingewaard, onder geheimhouding te delen met de 
gemeenteraad en deze geheimhouding, conform artikel 
25 lid 2 Gemeentewet, op te leggen op grond van 
artikel 10 lid 2 sub b van de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob), zijnde de financiële belangen van de 
gemeente, en artikel 10 lid 2 sub g van de Wob, zijnde 
onevenredige bevoordeling (of benadeling) van andere 
bij het project betrokken rechtspersonen; 

3. de gemeenteraad te verzoeken de onder beslispunt 2  
opgelegde geheimhouding op het rapport 
Locatieverkenning nieuw bedrijventerrein Lingewaard, 
conform het gestelde in artikel 25 lid 3 Gemeentewet te 
bekrachtigen tijdens de eerstvolgende 
raadsvergadering. 

 
 

7  158431 Informatiebijeenkomst 
ontwikkelingen Holthuizen Huissen 

RB  
Besloten is in te stemmen met de informatienota aan de 
gemeenteraad naar aanleiding van het verzoek om een 
informatiebijeenkomst van GroenLinks en B06 over ontwikkelingen 
in en rondom Park Holthuizen in Huissen. 
 
 

8  158576 Gelderse verbeteragenda 
Jeugdbescherming 

SB  
Besloten is de gemeenteraad middels een informatienota te 
informeren over de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming. 
 
 

9  159479 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
Zonnepark Zilverkamp 

RB 
Besloten is de door B06 gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

 

10  160549 Groenstrook Park 
Holthuizen Huissen 

RB 
Besloten is in te stemmen met de brief aan het Wijkplatform 
Zilverkamp-Holthuysen, als reactie op hun brief met het onderwerp 
‘Koopaanbiedingen Groenstrook Park Holthuizen’.  
 
 

11  160835 Illegale caravanstallingen;  
uitspraak rechtbank Gelderland 

RB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de uitspraken van de Rechtbank 
Gelderland van 30 april 2020 inzake de beroepen ingesteld 
tegen collegebesluiten betreffende drie illegale 
caravanstallingen aan de Rietkamp te Huissen, waarbij 
de  rechtbank onder meer heeft geoordeeld dat het college 
in redelijkheid heeft kunnen besluiten de gevraagde 
tijdelijke omgevingsvergunningen te weigeren en lasten 
onder dwangsom op te leggen tegen de illegale 
caravanstallingen; 

2. de gemeenteraad door middel van een informatienota 
hierover te informeren; 

3. de drie betrokken ondernemers te informeren over de 
consequenties van de rechterlijke uitspraak. 

4. aan wethouder Janssen het mandaat te verlenen om 
namens het college van burgemeester en wethouders de 
laatste tekstuele aanpassingen in de brief door te voeren. 

 
Wethouder Sluiter heeft zich van beraadslaging en besluitvorming 
ten aanzien van dit onderwerp onthouden vanwege het bestaan van 
een familierelatie met een van de betrokkenen. 
 
 

12  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR/RB  
a. 158425 Reactienota stedenbouwkundige visie Zandsestraat 
Bemmel 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de opgestelde reactienota en deze te 
publiceren en te versturen aan de indieners van een 
reactie; 

2. in te stemmen met het verder ontwikkelen van de locatie. 
 
(Besluit 12 mei 2020) 
 

PR  
b. 153788 Schriftelijke vragen ex art. 18 RvO gemeenteraad 
bouwen in ’t groen – Zandsestraat Bemmel 
Besloten is: 

1. de door GroenLinks gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden; 

2. aan wethouder Witjes het mandaat te verlenen om namens 
het college van burgemeester en wethouders de laatste 
tekstuele aanpassingen in de beantwoording door te 
voeren. 

 
(Besluit 12 mei 2020). 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


