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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 8 
september 2020 

BMO 
Besloten is de op 8 september 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  190971 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad over 
formulier overgangsdossier 

SB  
Besloten is de door D66 gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  93094 Mandaat ontheffingen 
landbouwvoertuigen 

ORV  
Besloten is: 

1. het mandaat om ontheffingen voor landbouwvoertuigen te 
verlenen neer te leggen bij de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW); 

2. de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer te 
benoemen tot en aan te wijzen als onbezoldigd ambtenaar 
van gemeentelijke belastingen. 

 

4  133941 Notitie versterken compacte 
en aantrekkelijke centra in 
Lingewaard 
 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de notitie versterken compacte en 
aantrekkelijke centra Lingewaard; 

2. te starten met een pilot waarbij ervaring wordt opgedaan 
met de nieuwe werkwijze in de aanloopstraten;  

3. de gemeenteraad te informeren met informatienota over 
versterken compacte en aantrekkelijke centra Lingewaard. 

 

5  181751 Aankondigingsborden 
Lingewaard 
 

RB   
Besloten is: 

1. in Lingewaard op vaste plaatsen in de openbare ruimte 
mogelijkheden voor reclameborden te realiseren; 

2. daarvoor de locaties aan te wijzen zoals op de kaarten is 
aangegeven; 

3. de voorbereiding van de aanbesteding van de 
reclameborden bij een externe partij te beleggen; 

4. de exploitatie van de reclameborden bij een externe partij te 
beleggen; 

5. de beschreven werkwijze te volgen om de borden te 
plaatsen; 

6. zodra op vaste plaatsen in de openbare ruimte 
reclameborden gerealiseerd zijn, een nieuwe Nota tijdelijke 
reclame vast te stellen en de huidige Nota Tijdelijke reclame 
en uitstallingen 2010 in te trekken; 

Datum: 15 september 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Flieren, gemeentehuis  

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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7. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het realiseren van vaste plaatsen voor reclameborden in de 
openbare ruimte. 

 

6  207985 Beschikbaar stellen 
aanvullend krediet Polseweg 

PR  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad voor te stellen een aanvullend krediet 
beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de visie 
Polseweg ter grootte van € 800.000,-, bestaande uit: 

- € 140.000,- vanwege niet te compenseren tw, en 
- € 660.000,- vanwege met name prijsstijgingen en 

een alternatieve energievoorziening voor de 
accommodatie van v.v. Jonge Kracht; 

2. de voordelen welke voortvloeien uit de energiebesparing als 
gevolg een duurzame energie-installatie in de 
accommodatie van Jonge Kracht (ca.      € 8.300,-- per jaar), 
ten goede te laten komen aan de gemeente ter dekking van 
(een gedeelte van) de kapitaallasten; 

3. mandaat aan wethouder Sluiter te verlenen om namens het 
college van burgemeester en wethouders wijzigingen van 
tekstuele aard in het raadsvoorstel aan te brengen. 

 

7  197827 Verruiming woonbeleid RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het beleid Particuliere woningbouw in 
Lingewaard; 

2. de gemeenteraad voor te stellen om: 
a. het beleid Particuliere woningbouw in Lingewaard 

vast te stellen; 
b. akkoord te gaan met het toevoegen van 1,5 FTE 

aan ruimtelijk domein om het beleid uit te voeren en 
de bijbehorende kosten van €120.000,- op te voeren 
bij de begroting van 2021; 

c. akkoord te gaan met het actief benaderen van 
initiatiefnemers die het afgelopen 1,5 jaar een 
initiatief hebben ingediend en op basis van het 
nieuwe beleid in aanmerking komen voor 
woningbouw.  

 

8  205796 Grondstoffenbeleid 
Lingewaard Circulair & Duurzaam. 

ORV  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de resultaten van het eerste halfjaar Grondstoffenbeleid 
Lingewaard Circulair & Duurzaam; 

2. mandaat aan wethouder Janssen te verlenen om namens 
het college van burgemeester en wethouders wijzigingen 
van tekstuele aard in de informatienota aan te brengen. 

 

9  205721 Principe akkoord Remondis 
OPK inzameling 

ORV  
Besloten is: in te stemmen met: 

1. het principe akkoord met Remondis; 
2. de principe afspraken met de verenigingen; 
3. een vergoeding, die meebeweegt met de marktprijs voor 

inzameling oud papier en karton (OPK) tussen minimaal 3 
cent en maximaal 5 cent per kilo ingezameld OPK. Vanaf 1 
januari 2021 bedraagt de vergoeding 3 cent per kilo; 
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4. andere verenigingen de gelegenheid te bieden de routes te 
verzorgen waar de huidige verenigingen geen invulling aan 
kunnen geven, mits passend binnen het principe akkoord 
met Remondis. 

 

10  208816 Waardeloos verklaren 
ontbindende voorwaarde 
overeenkomst 
 

PR   
Besloten is: in te stemmen met het verzoek van de notaris om de 
ontbindende voorwaarde in de notariële akte d.d. 30 november 2018 
tussen Heijting Milieu Service B.V. en de gemeente waardeloos te 
verklaren. 
 

11  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

a. 206403 Nota wonen 
RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de Inspraak-nota Nota Wonen; 
2. de gemeenteraad voor te stellen de Nota Wonen 

Lingewaard 2020-2025 vast te stellen; 
3. aan wethouder Witjes mandaat te verlenen om namens het 

college van burgemeester en wethouders de laatste 
tekstuele aanpassingen in de bijlage van het raadsvoorstel 
aan te brengen. 

 

(besluit collegevergadering 8 september 2020) 
 

b. 207967 MKB deal: Arnhem Nijmegen Connect@d 
RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het voorstel MKB-Deal Arnhem-
Nijmegen Connect@d en dit voorstel door de gemeente 
Montferland, mede namens de Regio Arnhem Nijmegen, 
uiterlijk op 11 september 2020 aan te melden bij het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 

2. de gevraagde financiële bijdrage van in totaal € 11.884,--  
beschikbaar te stellen.   

 

(besluit collegevergadering 8 september 2020) 
 

12  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland en/of de agenda van de 
Carrousel vergadering 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 4 augustus 2020 en 25 augustus 2020 voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

13  Uitnodigingen B&W BMO 
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 15 september 2020. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


