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 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 25 
augustus 2020 

BMO 
Besloten is de op 25 augustus 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  Openbare besluitenlijst b&w 26 
augustus 2020 

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

3  140206 Beleidsregels gemeentelijke 
taken uitvoering Wet kinderopvang 
2020 

SB  
Besloten is: 

1. de “Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet 
kinderopvang gemeente Lingewaard 2020” vast te 
stellen en in werking te laten treden op de eerste dag 
na bekendmaking; 

2. de “Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 gemeente 
Lingewaard” onder gelijktijdige datum van 
inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels in te 
trekken; 

3. de gemeenteraad met een informatienota over de 
nieuwe beleidsregels te informeren. 

 

4  157369 Ontwerpwijzigingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, 
Kraaienstraat 1a Angeren’ 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, Kraaienstraat 1a Angeren’ 
(voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.236-ON01) voor functieverandering op 
het perceel Kraaienstraat 1a in Angeren; 

2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden voor de nieuwe woning; 

3. met de initiatiefnemers een 
grondexploitatieovereenkomst en een 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan; 

4. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de ter inzage 
legging van het ontwerpwijzigingsplan en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde. 

 

5  162290 Principeverzoek aanpassing 
bestemming Ressensestraat 5a/7 
Bemmel 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
het herzien van het bestemmingsplan perceel Ressensestraat 5a/7 
Bemmel waarbij de vestiging van een hondendagopvang en –

Datum: 1 september 2020 
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pension wordt toegestaan en waarbij de woning Ressensestraat 7 
wordt aangeduid tot plattelandswoning onder de volgende 
voorwaarden: 

1. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 
jaar, waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente een 
bestemmingsplan (dan wel ruimtelijke onderbouwing) 
moeten hebben ingediend, dat gereed is voor ter visie 
legging;  

2. het door initiatiefnemers aangaan met de gemeente 
van een overeenkomst waarin de afwenteling van het 
planschaderisico is geregeld. 

 

6  201790 Beantwoording open brief 
Lingewaard Natuurlijk over 
omgevingsvisie 
 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de schriftelijke beantwoording van 
de open brief van Stichting Lingewaard Natuurlijk over 
de omgevingsvisie; 

2. de gemeenteraad in kennis te stellen van de 
schriftelijke beantwoording. 

 

7  202144 Principemedewerking 
functieverandering Welvaartstraat 2 
te Bemmel 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
functieverandering voor het perceel Welvaartstraat 2 te Bemmel, 
waarbij in ruil voor de sloop van alle kassen en bedrijfsbebouwing 
op het perceel de bouw van één vrijstaande woning wordt 
toegestaan en de bestaande bedrijfswoning als burgerwoning wordt 
bestemd, onder de volgende voorwaarden: 

1. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 
jaar, waarbinnen de initiatiefnemers bij de gemeente 
een bestemmingsplan moeten hebben ingediend, dat 
gereed is voor tervisielegging; 

2. 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; 

3. er een positieve vooroverlegreactie van de provincie 
Gelderland wordt ontvangen. 

 

8  204545 Jaarverantwoording 
Kinderopvang 2019 
 

SB  
Besloten is: 

1. Het “Jaarverslag Kinderopvang 2019 gemeente 
Lingewaard”, inclusief de jaarverantwoording kinderopvang 
gemeenten 2019 conform de bijlagen vast te stellen. 

2. De “Jaarverantwoording kinderopvang gemeenten 2019” 
beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. 

3. De raad met een informatienota te informeren over het 
jaarverslag en de jaarverantwoording 2019. 

 

9  204983 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Verenigingsgebouw in Huissen 

PR  
Besloten is de door GroenLinks gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

10  205194 Aansluiting regionale 
geschillencommissie 
 

P&O  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de aansluiting bij de Cao-
geschillencommissie Netwerkregio Ede-Arnhem-Nijmegen-
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Achterhoek met het daarbij behorend reglement regionale 
cao- geschillencommissie;  

2. alleen geschillen over de in de Cao genoemde 
onderwerpen aan de regionale geschillencommissie voor te 
leggen; 

3. als gemeente een overeenkomst met de regionale 
geschillencommissie aan te gaan; 

4. de daartoe aangewezen ambtenaren van gemeente 
Arnhem te mandateren dan wel te machtigen voor de 
voorbereiding en behandeling van de geschillen in de 
regionale geschillencommissie. 

 

11  207315 Brief groenstrook 
Holthuizen, vragen Wijkplatform 
info-avond 3 september 2020 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de schriftelijke beantwoording van de 
brief van het Wijkplatform Zilverkamp Holthuysen over 
groenstrook park Holthuizen ten behoeve van de 
informatieavond op 3 september 2020; 

2. de gemeenteraad in kennis te stellen van de schriftelijke 
beantwoording. 

 

12  207496 Huis-aan-huis inzameling 
OPK 

ORV  
Besloten is: 

1. Remondis opdracht te geven voor een extra ronde huis-
aan-huis inzameling van oud papier en karton  (periode 9 
september 2020  - 7 oktober 2020); 

2. in ieder geval tot en met september 2020 de vergoeding 
voor de inzameling van oud papier en karton aan de 
verenigingen te vergoeden; 

3. de hiermee gepaard gaande extra kosten van € 15.000,- 
voor de professionele inzameling te accepteren en deze te 
dekken vanuit het voordeel op de post restafval binnen de 
afvalbegroting. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 1 september 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

M. van Kooij (wnd.) J.P.M. Meijers 

 


