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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 2 juni 
2020 

BMO 
Besloten is de op 2 juni 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  167754 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over niet 
naleving last onder dwangsom 

RB  
Besloten is de door SP gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  167788 Midtermreview: Stand van 
zaken College 
uitvoeringsprogramma 2018-2022 

STAF  
Besloten is: 

1. in te stemmen met  de midtermreview van het College 
uitvoeringsprogramma 2018-2022; 

2. De midtermreview middels een informatienota aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 

3. aan wethouder Witjes het mandaat toe te kennen om 
namens het college van burgemeester en wethouders 
eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen in de 
informatienota en de bijlage dit in overleg met betreffende 
portefeuillehouders. 

 

4  168130 Aanvraag subsidie COVID-
19 steun gemeente 

FIN  
Besloten is: 

1. de subsidieaanvraag COVID-19 steun gemeente in te 
dienen bij de provincie Gelderland; 

2. vooruitlopend op de toekenning van de subsidie aan de 
gemeente, aan Fort Pannerden vóór 1 juli 2020 € 30.000 
beschikbaar te stellen; 

3. vóór de zomervakantie een besluit te nemen over de 
verdeling van deze provinciale subsidie. 

 

5  163767 Strooivelden R.K.-
begraafplaatsen 

ORV  
Besloten is op grond van artikel 66b van de  Wet op de 
lijkbezorging: 

1. strooivelden voor asverstrooiing aan te wijzen op de 
parochiële begraafplaatsen aan de Pannerdenseweg in 
Doornenburg, Hofsteestraat in Haalderen en de 
Kerkstraat in Angeren; 

2. de asverstrooiing enkel toe te staan op grasvelden, bij en 
onder beplantingen en in de graven; 

3. de R.K. parochie H. Maria Magdalena als 
begraafplaatsbeheerder te verzoeken de registratie van 
de asverstrooiingen op te nemen in een logboek. 

Datum: 9 juni 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Burgzaal 

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 

6  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

FIN  
a. 155643 Jaarstukken 2019; voorstellen bestemming 
rekeningresultaat 
Besloten is:  

1. in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 
(jaarstukken) 2019; 

2. in te stemmen met de voorstellen tot bestemming van het 
rekeningresultaat; 

3. het jaarverslag en de jaarrekening (jaarstukken) 2019 ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 

4. Portefeuillehouder Financiën mandaat te verlenen om de 
laatste aanpassingen en tekstuele aanpassingen, waar 
nodig aanvullingen te verwerken en bijlage 2 
(resultaatbestemming) aan te passen.  

 

7  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Provinciale Staten d.d. 27 mei 
2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


