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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 19 
mei 2020 

BMO 
Besloten is de op 19 mei 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  159605 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
opstartmogelijkheden voor alle 
verenigingen 

SB  
Besloten is de door CDA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  154164 Gendtse Waard, ontwerp 
bestemmingsplan 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Gendtse 
Waard (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.241-ON01) voor de herinrichting van de 
Gendtse Waard; 

2. in te stemmen met het Milieu Effect Rapport; 
3. met de initiatiefnemers een uitvoeringsovereenkomst aan te 

gaan; 
4. na betaling van de exploitatiebijdrage de planologische 

procedure te starten door ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan en het Milieu Effect Rapport; 

5. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de uitvoering van de motie van 4 februari 
2016 inzake het beheer. 

 

4  157916 Aanvraag om 
tegemoetkoming in planschade als 
gevolg van bestemmingsplan 
Supermarkt Langestraat te 
Huissen 

RB  
Besloten is: 
1.  de aanvraag om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 Wet 
ruimtelijke ordening conform het advies van de 
schadeadviescommissie toe te wijzen ter grootte van € 8.350,-, 
vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 21 mei 2019 tot de dag 
van uitbetaling; 
2.  de aanvrager en derde-belanghebbende per brief te informeren 
over het besluit. 
 

5  159481 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over Markt 
47 Bemmel, vestiging fitness 

RB  
Besloten is de door PvdA, LFS en LZ gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

6  159741 Jaarstukken 2019 en 
ontwerpbegroting 2021 
Gemeenschappelijk Orgaan  

STAF  
Besloten is: 

Datum: 26 mei 2020 

Tijd: 09:00 – 11:45 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 

Arnhem – Nijmegen, inclusief 
stukken Stichting Economic Board 

1. kennis te nemen van de concept begroting 2021 en 
concept jaarrekening 2019 van het Gemeenschappelijk 
Orgaan Arnhem Nijmegen City Region; 

2. de zienswijze over de concept jaarrekening 2019 en 
concept begroting 2021 van het Gemeenschappelijk 
Orgaan Arnhem Nijmegen City Region, zoals opgenomen 
in de brief aan het Bestuurlijk Overleg van dit 
Gemeenschappelijk Orgaan, op grond van artikel 35 Wet 
gemeenschappelijke regelingen (WGR) vast te stellen en 
aan hen kenbaar te maken; 

3. kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Stichting 
Economic Board en het Strategisch Plan 2020 – 2025;  

4. de gemeenteraad door middel van een informatienota 
hierover te informeren. 

 

7  162641 Voortgang werkzaamheden 
omgevingsvisie 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met college-overleg over inhoudelijke 
aspecten om te komen tot een notitie omgevingswaarden 
als onderdeel van de omgevingsvisie; 

2. in vervolg op college-overleg een soortgelijk overleg met 
fractiewoordvoerders vanuit de gemeenteraad te 
organiseren; 

3. parallel aan overleg met fractiewoordvoerders het online 
platform (afgeschermd) open te stellen ten behoeve van 
deelname en input van alle raadsleden; 

4. de gemeenteraad hierover te informeren middels een 
informatienota. 

  

8  164015 Voorstellen stuurgroep 
versterking regio Arnhem-
Nijmegen 

STAF  
Besloten is: 
1. kennis te nemen van de volgende conceptvoorstellen van de 
stuurgroep versterking regio Arnhem-Nijmegen: 
a. visie; 
b. contouren regionale agenda; 
c. gemeenschappelijke Regeling regio Arnhem-Nijmegen;  
2. kennis te nemen van de bijstellingen in de planning waarmee de 
stuurgroep het versterkingsproces tot afronding en richting 
besluitvorming wil brengen;  
3. de onder besluitonderdeel 1 genoemde voorstellen middels een 
raadsinformatienota ter informatie aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2020 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


