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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 26 
mei 2020 

BMO 
Besloten is de op 26 mei 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  168465 Kaderbrief 2021 STAF  
Besloten is: 

1. de kaderbrief 2021, inclusief de daarin opgenomen 
uitgangspunten voor de begroting 2021, ter besluitvorming 
voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. aan wethouder Witjes het mandaat toe te kennen om 
namens het college van burgemeester en wethouders 
eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen in de 
Kaderbrief 2021. 

 

3  168743 1e Tussentijdse 
Rapportage (Turap) 2020 

FIN   
Besloten is: 

1. in te stemmen met de 1e Tussentijdse Rapportage 2020 en 
bijbehorend raadsvoorstel; 

2. de 1e Tussentijdse Rapportage 2020, inclusief raadsvoorstel 
en concept-raadsbesluit, ter behandeling en vaststelling aan 
te bieden aan de gemeenteraad; 

3. aan de portefeuillehouder financiën het mandaat toe te 
kennen om namens het college van burgemeester en 
wethouders eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen 
in de 1e Tussentijdse Rapportage 2020. 

 

4  158523 Aanrijtijden spoedeisend 
ambulancezorg 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de factsheet Lingewaard over de 
aanrijtijden spoedeisend ambulancevervoer in 2019; 

2. de performance van het spoedeisend ambulancevervoer 
nadrukkelijk te blijven volgen en bij Ambulancezorg 
Gelderland-Midden per brief aan te dringen op verdere 
verbetering van de performance in de verschillende 
woonkernen van Lingewaard; 

3. de rapportage via een informatienota ter kennis te brengen 
van de gemeenteraad. 

 

5  158647 Grondtransacties 
Polseweg Huissen 
 

PR  
Besloten is:  

1. met het oog de uitvoering van de Visie Polseweg Huissen: 

Datum: 2 juni 2020 

Tijd: 14:00 – 17:00 uur  

Locatie: Ridderzaal Kinkelenburg 

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 

a. twee op tekening met nummer GT-1436 nader geduide 
percelen te verwerven die nodig zijn voor de aanleg van het 
parkeerterrein voor het sportcomplex/medisch centrum en 
deels voor het aangelegde sportveld; 

b. een op tekening met nummer GT-1436 nader geduid perceel 
te verkopen voor de realisatie van het medisch centrum aan 
de Polseweg (overeenkomstig collegebesluit d.d. 19 maart 
2019); 

2. met de betrokken partijen de desbetreffende 
overeenkomsten aan te gaan.  

3. de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de grondtransacties Polseweg te Huissen. 

 

6  159031 Bestemmingsplan “Gendt, 
Vleumingen - West”; vaststelling 
 
 

RB  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen; 
a. de reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

ontwerpbestemmingsplan “Gendt, Vleumingen - West” vast 
te stellen; 

b. het bestemmingsplan “Gendt, Vleumingen - West” met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.212-VG01 gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp zowel langs elektronische weg 
als in analoge vorm vast te stellen; 

c. het beeldkwaliteitplan Vleumingen - West ongewijzigd vast te 
stellen; 

d. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat in 
het verhaal van de gemeentelijke kosten anderszins wordt 
voorzien; 

e. een bedrag van € 60.000,- beschikbaar te stellen als bijdrage 
aan de betaalbare huurwoningen in het voorliggende plan en 
dit te dekken uit de reserve inzet woningbouw. 

2. conform de ter inzage gelegen ontwerpbeschikking hogere 
grenswaarden Wet geluidhinder ten behoeve van 3 te 
bouwen vrijstaande woningen aan de Nijmeegsestraat vast 
te stellen, dit in verband met te verwachten overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde qua geluidsbelasting op de 
gevels van die woningen als gevolg van het wegverkeer over 
de Nijmeegsestraat; 

3. het Addendum grondexploitatieovereenkomst Vleumingen-
West (locatie Vleumingen) Gendt en het addendum 
grondexploitatieovereenkomst Vleumingen-West (1e fase) 
Gendt aan te gaan met twee van de ontwikkelende partijen, 
voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan 
door de gemeenteraad. 

 

7  160845 Voortgang Uitvaartcentrum 
Bemmel; raadsinformatienota 

PR  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de voortgang van het uitvaartcentrum Bemmel. 
 

8  162584 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
Openstelling Horeca Lingewaard 

VTH 
Besloten is in overleg met de indiener van de 18 RvO vragen af te 
zien van de inhoudelijke beantwoording, omdat in het kader van de 
actualiteit inmiddels inhoudelijk aan de vraagstelling is voldaan 
middels het op 19 mei 2020 door het college vastgestelde Algemeen 
Kader Terrassen 2020 voor horecabedrijven. 
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9  163655 Uitkomst onderzoeken 
naar Albero Zorggroep en GGZ 
Scharwächter 

BSD  
Besloten is de gemeenteraad door middel van een informatienota te 
informeren over de uitkomsten van de onderzoeken naar Albero 
Zorggroep en GGZ Scharwächter, dit als uitvloeisel van de 
informatienota d.d. 22 oktober 2019, waarin deze onderzoeken naar 
aanleiding van eerder gestelde raadsvragen waren aangekondigd. 
 

10  164028 Verzoek tot medewerking 
voor winkel in pand 
Ressensestraat 7 Bemmel 

RB 
Besloten is geen medewerking verlenen aan het verzoek wegens 
strijdigheid met het bestemmingsplan en de gemeentelijke 
beleidskaders. 
 

11  168291 Beleidsverruiming 
particuliere woningbouw 

RB  
Besloten is de gemeenteraad middels een informatienota te 
informeren over de gedachtegang die wordt gevolgd bij het verruimen 
van het beleid voor individuele particuliere woningbouw.  
 

12  168336 Informatievoorziening A15 
door Rijkswaterstaat en 
aannemerscombinatie ViA15 

PR  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de door aannemerscombinatie 
GelreGroen toegezonden informatie over ViA15; 

2. deze informatie middels een informatienota ter kennisname 
door te sturen aan de gemeenteraad. 

 

13  168695 Caravanstallingen 
Rietkamp Huissen 

PR/RB  
Besloten is in te stemmen met: 

1. de concept-antwoord brief aan de fractie B06; 
2. de informatienota aan de gemeenteraad; 
3. de concept-antwoord brief aan de stichting Waterlinzen 

NEXTgarden; 
4. de concept-antwoord brief aan twee bewoners uit Bemmel; 
5. Wethouder Janssen mandaat toe te kennen om namens het 

college van burgemeester en wethouders een samenvatting 
te maken met daarin de besluiten die de afgelopen periode 
zijn genomen deze wordt meegezonden met de 
informatienota aan de gemeenteraad. 

 

14  154247 Massastudie nieuwbouw 
OBC Bemmel 

PR  
Besloten is de gemeenteraad een gewijzigd voorstel voor te leggen 
m.b.t. de massastudie OBC De Heister te Bemmel vast te stellen 
onder gelijktijdige intrekking van het raadsvoorstel d.d. 28 april 2020 
(ZS 154247). 
 

15  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

FIN 
147796  Concept-Jaarstukken 2019 t.b.v. accountantscontrole 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de concept jaarstukken 2019; 
2. ter voldoening aan het bepaalde in artikel 213 Gemeentewet 

de concept jaarstukken 2019 ter controle voor te leggen aan 
de accountant; 

3. aan wethouder Witjes het mandaat toe te kennen om 
namens het college van burgemeester en wethouders 
wijzigingen van tekstuele aard in de concept jaarstukken 
2019 aan te brengen 
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(24 maart 2020) 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


