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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst B&W 1 
september 2020 

BMO 
Besloten is de op 1 september 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  203214 Aanpassing en intensivering 
Social Return 
 

SB  
Besloten is: 

1. de wijze van inzet voor social return aan te passen, zoals 
opgenomen in het 'Beleid social return - Arbeidsmarktregio 
Midden Gelderland'. 

2. zowel de lokale als regionale uitvoering van social return 
een impuls te geven.  

3. het beleid voor social return aan te passen in het vigerende 
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid. 

4. een deel van de middelen die vrijvallen als gevolg van de 
liquidatie van Presikhaaf Bedrijven in te zetten voor de 
financiering van de pilot ‘Regionale aanpak social return’. 

5. de gemeenteraad te informeren met een informatienota over 
aanpak en intensivering social return. 

 

3  209715 Ontwerp-
omgevingsvergunning en ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen 
Windpark Caprice  

RB  
Besloten is: onder intrekking van beslispunt 6 van het besluit van het 
college van 14 juli 2020 (ZS 99857) met betrekking tot hetgeen aan 
de gemeenteraad wordt voorgesteld, de gemeenteraad 
overeenkomstig het aangepaste raadsvoorstel voor te stellen: 

1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te 
geven voor realisering van Windpark Caprice;  

2. te verklaren dat ten behoeve van de te verlenen 
omgevingsvergunning geen exploitatieplan hoeft te worden 
vastgesteld.   

 

4  142967 Verordening 
gegevensverstrekking 
basisregistratie personen (BRP) 
gemeente Lingewaard 2020 

KCC  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening 
gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) gemeente 
Lingewaard 2020 vast te stellen. 
 

5  142999 Invorderingsbesluit 
Molenstraat 6 Angeren (Letste 
Stuyver) 
 

ODRA  
Besloten is over te gaan tot inning van: 

1. de van rechtswege verbeurde dwangsommen met een 
totaal bedrag van € 80.000,00. 

2. de verschuldigde wettelijke rente, ontstaan vanaf de datum 
van verzuim waarbij de betaling van de verbeurde 
dwangsommen niet binnen de zes weken termijn van artikel 
5:33 van de Algemene wet bestuursrecht is voldaan, en 
eventuele kosten aanmaningen. 

 

Datum: 8 september 2020  

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Flieren, gemeentekantoor Bemmel 

Voorzitter: J.P.M. Meijers 

Aanwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

6  182880 Concept-bod Regionale 
Energiestrategie (RES) 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het concept-bod voor de Regionale 

Energiestrategie (RES) van de Regio Arnhem Nijmegen.  

2. kennis te nemen van de reactienota van de gemeenteraad 

op het concept-bod.  
3. de werkorganisatie van de RES in kennis te stellen van het 

collegebesluit en de reactienota van de gemeenteraad. 
 

7  205512 Gendtse Waard, vaststelling 
bestemmingsplan 

RB 
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen: 

1. de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
ontwerp bestemmingsplan “Inrichtingsplan Gendtse Waard” 
vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan “Inrichtingsplan Gendtse Waard” met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.241-ON01 gewijzigd 
vast te stellen; 

3. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat in 
het verhalen van de gemeentelijke kosten in verband met 
het plan al anderszins is voorzien.  

 

8  206248 Park Lingezegen, wijziging 
gemeenschappelijke regeling 

RB 
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling voor Park Lingezegen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen om toestemming te 
verlenen voor wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling Park Lingezegen. 

 

9  207185 Uitvoering motie ‘Als de 
nood hoog is’ 
 

SB 
Besloten is: 

1. ondernemers en beheerders van gemeentelijke gebouwen 
in Huissen, Bemmel en Gendt te motiveren hun toilet 
openbaar te stellen voor voorbijgangers; 

2. ondernemers en beheerders van gemeentelijke gebouwen 
te vragen de toiletten aan te laten melden bij de HogeNood-
app; 

3. het toilet op het nieuwe gemeentekantoor openbaar te 
stellen voor passanten en deze aan te melden in de 
HogeNood-app; 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
uitvoering motie “Als de nood hoog is”. 

 

10  208141 Beleidskader 
energietransitie 

RB 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de inspraaknota Beleidskader 
energietransitie;  

2. de gemeenteraad voor te stellen het Beleidskader 
energietransitie vast te stellen. 

 

11  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

Er zijn geen eerder genomen besluiten die openbaar gemaakt 
worden. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

drs. I.P. van der Valk J.P.M. Meijers 

 


