
Pag. 1 
 
 

 

 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 22 
december 2020 

BMO 
Besloten is de op 22 december 2020 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  215880 aanvraag suppletie 
uitkering explosieven 2020 

VTH  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om vóór 1 april 2021 een 
suppletie-uitkering aan te vragen uit het Gemeentefonds voor 
de kosten in 2020 voor de opsporing van explosieven; 

2. mandaat aan de burgemeester te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage (het 
raadsvoorstel) aan te brengen. 

 

3  235887 prestatiesubsidie 2021 
Stichting Rijnstad 

SB  
Besloten is: 

1. Stichting Rijnstad voor het jaar 2021 een subsidie van 
maximaal € 473.660,-- te verlenen; 

2. in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst ‘Algemeen 
maatschappelijk werk 2021’ tussen de gemeente Lingewaard 
en Stichting Rijnstad. 

 

4  236847 Regionaal Programma 
Werklocaties 2021-2024 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het Regionaal Programma Werklocaties 
2021-2024. Meer in het bijzonder met: 
- de verdeling van de ontwikkelruimte voor 

bedrijventerreinen; 
- de verdeling van de ontwikkelruimte voor regionale 

bedrijventerreinen;  
- de verdeling van de ontwikkelruimte voor XXL-logistiek; 
- de afspraken om te komen tot een duurzame ruimtelijke 

invulling van de werklocaties in de            
- regio Arnhem-Nijmegen in het kader van de Groene 

Metropoolregio (pagina 10 e.v. RPW 2021- 2024); 
- het Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 medio 

2022 te monitoren; 
2. kennis te nemen van de reactie van de regio op de motie van 

de fracties PvdA en VVD met betrekking tot knoop 38; 
3. in te stemmen met het nader onderzoeken van de 

haalbaarheid van een nieuw bedrijventerrein ‘’Agropark-
Bergerden’’; 

Datum: 12 januari 2021 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Digitaal 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: P.T.A.M. Kalfs, 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 

4. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het 
Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 
overeenkomstig het voorliggende raadsvoorstel- en besluit. 

 

5  240403 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
terugbetaling bijstand + boete 

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

6  240405 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
kerstbomen. 

ORV  
Besloten is de door LBL gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
 

7  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 15 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

drs. I.P. van der Valk dr. P.T.A.M. Kalfs 

 


