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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 

 

Datum: 23 juni 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester  

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  

M. van Kooij, directeur 

C. Willemsen, bestuurssecretaris 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 16 juni 
2020 

BMO 
Besloten is de op 16 juni 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  172104 Gevolgen meicirculaire 2020 
voor de gemeente Lingewaard 

FIN  
Besloten is:  

1. kennis te nemen van de gevolgen van de meicirculaire 
2020 voor de gemeente Lingewaard; 

2. deze gevolgen te verwerken in de begroting 2020 en de 
begroting 2021-2024; 

3. de gemeenteraad eveneens te informeren over de 
gevolgen van de meicirculaire 2020 en hem tevens voor te 
stellen die gevolgen te verwerken in de begroting 2020 en 
de begroting 2021-2024; 

4. aan wethouder Witjes het mandaat toe te kennen om, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 
wijzigingen van tekstuele aard in de onderliggende 
documenten aan te brengen. 

 

3  147615 Rapportage Vaccinatiegraad 
Lingewaard 2019 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de rapportage Vaccinatiegraad in 
de gemeente Lingewaard 2019; 

2. de gemeenteraad te informeren over de rapportage 
Vaccinatiegraad in de gemeente Lingewaard 2019 met 
een informatienota.  

 

4  163744 Principemedewerking 
functieverandering Nieuwediep 9A 

PR  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 

functieverandering betreffende Het Nieuwediep 9-A te 
Huissen (kadastraal bekend als gemeente Huissen sectie 
M nummer 634, 635, 637, 725 en 727) waarbij als 
tegenprestatie voor de sloop van de opstallen 
(glastuinbouw) met een oppervlakte van 5.315 m2 tot twee 
kavels voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning 
wordt gekomen, onder de volgende voorwaarden: 
a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 

jaar, gerekend vanaf de datum van het besluit, 
waarbinnen de initiatiefnemers bij de gemeente een 
bestemmingplan moeten hebben ingediend, dat gereed 
is voor ter visie legging; 



Pag. 2 
 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

b. het door initiatiefnemers aangaan met de gemeente 
van een anterieure overeenkomst waarin de afdekking 
van de gemeentelijke (plan)kosten, financiële bijdrage 
en afwenteling van het planschaderisico is geregeld 

c. het door initiatiefnemers aangaan van een 
koopovereenkomst waarbij de grondverkoop ten 
behoeve van het fietspad wordt vastgelegd in 
combinatie met een overeengekomen termijn voor het 
bouwrijp opleveren van de grond. 

 

5  164913 Actualisatie beleidsregel 
inkomensdraagkracht 
Participatiewet 

SB  
Besloten is:  

1. de beleidsregel inkomensdraagkracht Participatiewet 2020 
vast te stellen en in werking te laten treden na 
bekendmaking; 

2. de beleidsregel inkomensdraagkracht Participatiewet 2018 
onder gelijktijdige datum van inwerkingtreding van de 
nieuwe beleidsregel in te trekken.  

 

6  168949 Voortgang Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs 

PR  
Besloten is de gemeenteraad te informeren over de voortgang van 
het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs met een informatienota. 
 

7  171528 Voortgang Revitalisering 
Zilverkamp 

PR  
Besloten is de gemeenteraad te informeren over voortgang 
revitalisering Zilverkamp met een informatienota. 
 

8  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
b. 169398 Park Lingezegen, jaarrekening 2019 en begroting 2021 
Besloten is:  

1. in een zienswijze aan het AB melden dat in de 
parkbegroting rekening wordt gehouden met inkomsten uit 
grondverkoop aan onze gemeente en dat de actuele 
taxatiewaarde daarvan lager is dan de geraamde 
inkomsten; 

2. aan het AB te vragen om overleg hierover alvorens de 
parkbegroting definitief vast te stellen; 

3. de gemeenteraad te informeren over uw zienswijze met 
een informatienota; 

4. aan wethouder Janssen het mandaat toe te kennen om 
namens het college van burgemeester en wethouders om 
de financiële paragraaf in de informatienota aan te passen. 

 
(Besluit 16 juni 2020) 
 

9  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 2 juni 2020 en van Provinciale Staten d.d. 10 juni 
2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
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Drs. J. Wijnia J.P.M. Meijers 

 


