
Pag. 1 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 21 juli 
2020 

BMO 
Besloten is de op 21 juli 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  174071 Intern Controleplan 2020 STAF  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het Intern Controleplan 2020; 
2. in te stemmen met het raadsvoorstel en het concept-
raadsbesluit inzake het normenkader 2020 en deze ter 
besluitvorming voor te leggen aan de auditcommissie (die daartoe 
op grond van de Controleverordening is gemandateerd door de 
gemeenteraad). 
 

3  189248 Beslissing op 
bezwaarschrift Streekmuseum 
Lingewaard 

SB  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de commissie van advies 
voor de bezwaarschriften: 

1. reclamant in zijn bezwaar ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaar ongegrond te verklaren en; 
3. het bestreden besluit in stand te laten. 

 

4  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR 
a. 140089 Aankoop grond voor aanleg fietspad Nieuwediep-
Hortensialaan Huissen  
Besloten is: 

1. een perceel van 473 m2, kadastraal bekend gemeente 
Huissen, sectie M, nummer 638 (ged), gelegen aan de 
Nieuwediep 7 in Huissen, zoals nader is aangegeven op 
tekening GT-1586, aan te kopen ten behoeve van de aanleg 
van een fietspad vanaf de Nieuwediep richting de 
Hortensialaan in Huissen; 

2. de aankoopkosten (€ 4.730,-) ten laste te brengen van de 
exploitatie van NEXTgarden. 

 

5  Uitnodigingen B&W BMO 
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 augustus 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

  Datum: 18 augustus 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Gemeentekantoor, Bemmel 

Voorzitter: J.P.M. Meijers  

Aanwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester (via MS-Teams) 

M. van Kooij, gemeentesecretaris (wnd) 

H.W.M. Witjes, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

Afwezig: J.H.A.P. Sluiter, wethouder  
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M. van Kooij (wnd) J.P.M. Meijers 

 


