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 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 12 
januari 2021 

BMO 
Besloten is de op 12 januari 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  232075 Prestatiesubsidie Het 
JongerenNetwerk 

SB  
Besloten is: 

1. het JongerenNetwerk structureel een prestatiesubsidie te 
verlenen; 

2. in te stemmen met ‘Plan Het JongerenNetwerk in 
Lingewaard 2021’; 

3. hiervoor een subsidiebedrag van maximaal € 17.987,50 
beschikbaar te stellen; 

4. dit bedrag te betalen uit het budget voor Jeugd- en 
jongerenwerk (kostenplaats 60605 / kostensoort 44200); 

5. de dekking te voldoen uit het budget voor de zorgstructuur 
(kostenplaats 60660 / kostensoort 43470) middels een 
begrotingswijziging die wordt meegenomen in de eerste 
tussentijdse rapportage 2021. 

 

3  233934 Bestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, derde 
herziening’ 
 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met bijgaande memo tot aanpassing van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard’ met een derde 
partiële herzieningsronde; 

2. indien nodig met initiatiefnemers een 
planschadeovereenkomst te sluiten overeenkomstig de 
opgestelde concept planschadeovereenkomst. 

 

4  240167 Verzoek 
bestemmingsplanherziening 
Steenbergerveld 2 Huissen 

RB  
Besloten is het verzoek voor de tijdelijke huisvesting van tijdelijke 
werknemers bij het agrarisch bedrijf aan het Steenbergerveld 2 in 
Huissen aan te houden in afwachting van op te stellen beleid en de 
initiatiefnemer te informeren over alternatieve mogelijkheden. 
 

5  236348 Evaluatie 
Jaaruitvoeringsprogramma 2020 
Integrale Veiligheid en het 
Jaaruitvoeringsprogramma 
Integrale Veiligheid 2021-2022. 

VTH  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de eindevaluatie van het 
Jaaruitvoeringsprogramma 2020 Integrale Veiligheid en 
het Jaaruitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2021-
2022; 

2. de eindevaluatie van het Jaaruitvoeringsprogramma 2020 
Integrale Veiligheid en het Jaaruitvoeringsprogramma 

Datum: 19 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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Integrale Veiligheid 2021-2022 ter informatie te delen met 
de raad; 

3. de burgemeester mandaat te verlenen om namens het 
college enkele aanpassingen in de evaluatie (bijlage 2) 
aan te brengen. 

 

6  238145 prestatiesubsidie 2021 
Stichting Welzijn Lingewaard 

SB  
Besloten is:  

1. Stichting Welzijn Lingewaard voor het jaar 2021 een subsidie 
van maximaal € 1.030.462,-- te verlenen; 

2. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst 
subsidieverstrekking 2021 tussen de gemeente Lingewaard en 
de Stichting Welzijn Lingewaard. 

 

7  240400 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
toegang tot Jeugdzorg 

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

8  240401 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Uitspraak afdeling m.b.t. Rietkamp 

RB  
Besloten is de door PvdA en B06 gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

9  240402 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
meedoenregeling  

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

10  241737 Opdracht cultuurnota SB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de opdracht cultuurnota; 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 

over de opdracht cultuurnota.  
 
 

11  241758 Maatregelenprogramma 
GMP-plus en het strategisch 
mobiliteitsplan Lingewaard 

PR  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het maatregelenprogramma GMP-plus en het strategisch 
mobiliteitsplan Lingewaard. 
  
 

12  242450 Beslissing op bezwaar 
inzake verleende 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een sleufsilo 
Angerensestraat 38 te Gendt. 

ODRA  
Besloten is overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 

1. reclamanten ontvankelijk in hun bezwaarschrift te 
verklaren; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren, voor zover de 
bezwaren zijn gericht op een gebrekkige motivering van de 
gebruikte meetmethoden en het resultaat daarvan, alsook 
de motivering ten aanzien van de belangenafweging die in 
het kader van artikel 2.12 Wabo heeft plaatsgevonden; 

3. de bezwaren voor het overige ongegrond te verklaren; 
4. het besluit bij de beslissing op bezwaar te herstellen door 

meer inzicht te geven in de belangenafweging die in het 
kader van artikel 2.12 Wabo heeft plaatsgevonden en met 
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een verbeterde motivering van de gebruikte 
meetmethoden en het resultaat daarvan; 

5. de proceskosten niet te vergoeden. 
 
Wethouder Slob heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen vanwege 
mogelijke belangenverstrengeling. 
 

13  242527 Gevolgen 
decembercirculaire 2020 voor de 
gemeente Lingewaard 

FIN  
Besloten is:  

1. de gevolgen van de decembercirculaire 2020 voor 
kennisgeving aan te nemen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota informeren over de 
gevolgen van de decembercirculaire 2020.  

 

14  244142 Toestemming voor 
overdracht van de bouwkavel 
kadastraal bekend gemeente 
Bemmel, sectie F, nummer 2936, 
op Houtakker II, aan een derde 
partij. 

PR  
Besloten is toestemming te verlenen aan de eigenaren van de 
bouwkavel kadastraal bekend gemeente Bemmel, sectie F, nummer 
2936, op Houtakker II, om de bouwkavel over te dragen aan een derde 
partij terwijl er nog niet voldaan is aan de bouwplicht. 
 
 

15  244616 Wijziging OZB-tarieven 
2021 

FIN  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 
“Eerste wijziging Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021”. 
 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 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 

 


