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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 9 juni 
2020 

BMO 
Besloten is de op 9 juni 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  174364 Verlengen huis-aan-huis 
inzameling van oud papier en 
karton tijdens corona met 
professionals. 

ORV   
Besloten is:  

1. vanwege de coronacrisis tot 8 september 2020 geen gebruik 
te maken van vrijwilligers van de verenigingen voor de huis-
aan-huis inzameling van oud papier en karton;  

2. Remondis opdracht te geven voor de vier-wekelijkse huis-aan-
huis inzameling van oud papier en karton tot 8 september 
2020; 

3. in ieder geval tot 8 september 2020 de vergoeding voor 
inzameling van oud papier aan de verenigingen te vergoeden;  

4. de hiermee gepaard gaande kosten te accepteren en de 
provincie een tegemoetkoming te vragen in de extra kosten 
van € 15.000,- per maand.  

 

3  155537 Jaarrekening 2019, 
aanpassing subsidie 2020 en 
conceptbegroting 2021 Veilig 
Thuis Midden-Gelderland 

SB  
Besloten is:  

1. het besluit van 27 augustus 2019 tot toekenning aan de 
Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden van een subsidie 
voor het jaar 2020 in te trekken; 

2. aan de Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden thans voor 
het jaar 2020 een subsidie ter grootte van € 380.142,-- toe te 
kennen. 

3. kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en de 
conceptbegroting 2021 van de Stichting Veilig Thuis 
Gelderland-Midden; 

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

5. namens de gemeenteraad een zienswijze in te dienen ten 
aanzien van de concept begroting 2021.   

 

4  163598 Bestuurskosten eerste 
kwartaal 2020 

P&O  
Besloten is: 

1. het overzicht bestuurskosten eerste kwartaal 2020 vast te 
stellen; 

2. het totaaloverzicht van het eerste kwartaal van 2020 te 
publiceren op de website van de gemeente Lingewaard. 

  

Datum: 16 juni 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, zuid-vleugel 

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 

5  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
a. 172599 Caravanstallingen Rietkamp Huissen - 
begunstigingsbesluit 
Besloten is de begunstigingstermijn ten aanzien van de lasten onder 
dwangsommen caravanstallingen Rietkamp te verlengen tot 1 
oktober 2020. 

 

(Besluit 9 juni 2020) 
 

6  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 25 mei 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 16 juni 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


