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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 19 
januari 2021 

BMO 
Besloten is de op 19 januari 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  213737 Terrassen RB  
Besloten is: 

1. het ‘Algemeen Kader Terrassen 2021’ vast te stellen tot einde 
2021; 

2. vooralsnog af te zien van handhaving op reeds gerealiseerde 
terrassen die vergunningplichtig zijn en er op toe te zien dat 
binnen 2 weken na versoepeling van de maatregelen vanuit 
het Rijk alsnog een aanvraag omgevingsvergunning wordt 
ingediend;  

3. om tot einde 2021, bij omgevingsvergunning en op basis van 
artikel 4 lid 11 bijlage II BOR, principemedewerking te verlenen 
aan het in algemene zin en niet steeds per situatie toestaan 
van een terras als zijnde een bouwwerk buiten het bouwvlak 
als opgenomen in betreffende bestemmingsplannen; 

4. af te zien van de noodzakelijke ondertekening van een 
planschadeverhaalsovereenkomst door verzoeker in geval van 
een afwijking als genoemd onder voorgaand beslispunt; 

5. om artikel 63 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen 
toe te passen, waarmee het college besluit voor 100% aan te 
vorderen leges niet op te zullen leggen over de aanvragen 
omgevingsvergunning voor terrassen die tot einde 2021 
verleend worden in het kader van de coronacrisis. 

 

3  244174 Intrekken leges betreffende 
drank- en horecavergunningen in 
verband met COVID-19 

VTH  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de eenmalige teruggave van de leges 
betreffende drank- en horecavergunningen over het vierde 
kwartaal van 2020 in verband met COVID-19; 

2. in te stemmen met het eenmalig afzien van het invorderen van 
de leges betreffende drank- en horecavergunningen over het 
eerste en tweede kwartaal van 2021 in verband met COVID-
19; 

3. de leges in te trekken op basis van de hardheidsclausule van 
artikel 63 van de Algemene Wet op de Rijksbelastingen jo. 
artikel 231 van de Gemeentewet 

 

4  238049 Overeenkomst 
inzamelhulpen OPK 

ORV  
Besloten is in te stemmen met de standaardovereenkomst 2021 voor 
de inzamelhulpen OPK.  

Datum: 26 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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 Onderwerp Team en Besluit 

 

5  242133 Vaststelling 
bestemmingsplan Medisch 
Centrum, Polseweg Huissen 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. het bestemmingsplan “Medisch Centrum, Polseweg 
Huissen” overeenkomstig het ontwerp zoals dat ter inzage 
heeft gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld, langs 
elektronische weg (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.230-VG01) en in analoge vorm vast te 
stellen; 

2. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan. 
 

6  242187 Raadsinformatienota stand 
van zaken tijdelijke gymzaal SGS 
kwartaal 4 

PR  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de stand van zaken tijdelijke gymzaal turnclub SGS (vierde 
kwartaal).  
 

7  242532 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Garage Huibers en omgeving 

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

8  243190 Afwijking inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2017 ten 
behoeve van inhuur medewerker 
taakveld Duurzaamheid. 

RB  
Besloten is af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 
ten behoeve van de inhuur van een medewerker taakveld 
Duurzaamheid.  
 

9  244108 Verzoek om planologische 
medewerking sloop- en 
nieuwbouw Dorpsstraat 82-82a 
Bemmel 

RB  
Besloten is: in principe planologische medewerking te verlenen aan 
sloop- nieuwbouw Dorpsstraat 82a Bemmel onder de volgende 
voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
waarbinnen de initiatiefnemers bij de gemeente een 
bestemmingplan moeten hebben ingediend, dat gereed is voor 
ter visie legging; 

b. het door initiatiefnemers tekenen van een anterieure 
overeenkomst waarin de gemeentelijke (plan)kosten, de 
financiële bijdrage en de afwenteling van het planschaderisico 
is geregeld. 

 

10  244128 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake VV 
De Bataven 

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

11  246727 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Schuldhulpverlening ondernemers 
 

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

12  246787 OnderhoudJaarPlan 2021 
gemeentelijke gebouwen 

ORV  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het OnderhoudJaarPlan 2021 en de daarin 
voorgestelde onderhoudsactiviteiten; 

2. het noodzakelijke budget ad € 967.964,= beschikbaar te 
stellen; 
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 Onderwerp Team en Besluit 

3. het budget ten laste te brengen van de voorziening 
"Onderhoud Gebouwen"; 

4. de Programmabegroting 2021 middels een administratieve 
wijziging aan te passen overeenkomstig het voorstel; 

5. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 
2 sub b en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) 
geheimhouding op te leggen op alle bijlagen en al hetgeen 
hierover besproken is tijdens de collegevergadering. 

 

13  246831 Subsidieregeling corona 
vangnet sociaal maatschappelijke 
organisaties 

COMM/JZ/SB  
Besloten is:  

1. de Subsidieregeling corona vangnet sociaal 
maatschappelijke organisaties vast te stellen; 

2. het aanvraagformulier bij de subsidieregeling als bedoeld 
onder beslispunt 1 vast te stellen; 

3. mandaat te verlenen aan de teammanager Sociaal Beleid 
om namens het college te besluiten over de aanvragen in 
het kader van de subsidieregeling onder beslispunt 1 met 
de mogelijkheid om ondermandaat te verlenen aan 
medewerkers van het team Sociaal Beleid; 

4. mandaat te verlenen aan de teammanager Sociaal Beleid 
voor besluiten op bezwaarschriften in het kader van deze 
subsidieregeling. mits de primaire besluiten via onder 
mandaat door de medewerkers van team Sociaal Beleid 
zijn genomen en men niet voornemens is contrair te gaan 
tegen het advies van de bezwaarschriftencommissie; 

5. in te stemmen met het communicatieplan over het corona 
vangnet sociaal maatschappelijke organisaties. 

  

14  246925 Lingewaard Doet ronde 
Doornenburg en Huissen 

PR  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over “Lingewaard Doet” in Doornenburg en Huissen en deze informatie 
tevens naar de betrokken bewonersgroepen te sturen. 
 

15  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. 12 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

16  Uitnodigingen BMO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 26 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 

 


