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 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 26 
januari  2021 

BMO 
Besloten is de op 26 januari 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  221450 Ontwerpwijzigingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, 
Zandvoortsestraat 2 Gendt’ 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, Zandvoortsestraat 2 Gendt’ 
(voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.247-
ON01) voor de functieverandering van een agrarische- 
naar een woonbestemming op het perceel aan de 
Zandvoortsestraat 2 te Gendt; 

2. met de initiatiefnemers een grondexploitatieovereenkomst 
en een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan; 

3. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de tervisielegging 
van het ontwerpwijzigingsplan. 

 

3  228907 Pilot peuter-kleutergroep 
IKC de Abacus 

SB  
Besloten is: 

1. de pilot van de peuter-kleutergroep in IKC de Abacus in 
Huissen onder de in bijlage 1 gestelde voorwaarden 
mogelijk te maken t/m 31 december 2021 en daarmee af te 
wijken van het advies van de GGD in het inspectierapport 
van 8 oktober 2020 om te handhaven bij deze locatie voor 
dagopvang; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de pilot peuter-kleutergroep IKC de Abacus.  

 

4  242525 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Flexwoningen  

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

5  244119 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
rotonde Ressensestraat / 
RijnWaalpad  

PR  
Besloten is: 

1. de door PvdA, D66, GroenLinks gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden; 

2. mandaat aan wethouder Sluiter te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de beantwoording 
aan te brengen. 

 

Datum: 2 februari 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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6  244214 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Maatwerk Doelgroepenvervoer 
AVAN 
 

SB  
Besloten is: 

1. de door SP gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden; 
2. mandaat aan wethouder Slob te verlenen om namens het 

college de laatste tekstuele aanpassingen in de beantwoording 
aan te brengen. 

 

7  244273 Inwonersinitiatief plaatsen 
schippersmast 
Schippersvereniging Sterreschans 

PR/RB/ODRA  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het initiatief om op een gedeelte van 
het perceel kadastraal bekend als gemeente Doornenburg, 
sectie C, nummer 579 een schippersmast te plaatsen; 

2. voor het plaatsen van de schippersmast een recht van 
opstal te vestigen;  

3. voor het recht van opstal geen retributie te vragen. 
 

8  244581 Centrum Management 
Lingewaard: intentieovereenkomst 
en concept- convenant 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de intentieovereenkomst Centrum 
Management Lingewaard; 

2. in te stemmen met het concept-convenant ten behoeve van 
het organiseren van Centrum Management Lingewaard; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
Centrum Management Lingewaard. 

 
 

9  245228 Verzoek om planologische 
medewerking toevoegen 2 
woningen Bloemstraat 2 Huissen 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan het 
toevoegen van een twee woningen op het perceel Bloemstraat 2 te 
Huissen, onder de volgende voorwaarden: 

• 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; 

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

 

10  245242 Aanvraag budget nieuw 
beleid ten behoeve van het nieuwe 
economische beleidsplan 

RB  
Besloten is in te stemmen met een additionele bijdrage van € 10.000,-- 
uit de post “nieuw beleid” ten behoeve van het nieuwe economische 
beleidsplan. 
 

11  247665 Intentieverklaring 
Waterkracht Fort Pannerden 

RB  
Besloten is om de intentieverklaring van het Waterkrachtproject Fort 
Pannerden af te geven. 
 

12  248291 Uitstel van betaling 
gemeentelijke belastingen 2021 

FIN  
Besloten is:  

1. de betaaltermijn voor ondernemers die de gemeentelijk 
belastingen op een zelf gekozen moment vóór 30 april 2021 
betalen, op te schorten tot uiterlijk 31 juli 2021;  
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2. dat de betreffende ondernemers daarvoor zelf geen actie 
hoeven te ondernemen;  

3. dat op verzoek van ondernemers (en ZZP’ers) die via een 
automatische incasso in tien termijnen betalen de incasso van 
het openstaande bedrag wordt opgeschort tot 31 juli 2020; 

4. dat voor ondernemers (en ZZP’ers) die gebruik maken van 
automatische incasso een aanvraagformulier voor het 
opschorten van die incasso via de website van de gemeente 
beschikbaar wordt gesteld. 

 

13  249717 Rectificatie aanvraag 
suppletie uitkering explosieven 
2020 

VTH  
Besloten is: het bedrag in het raadsvoorstel “aanvraag suppletie 
uitkering explosieven 2020” te wijzigen en het gewijzigde raadvoorstel, 
onder intrekking van het raadsvoorstel d.d. 12 januari 2021 (ZS-
215880) en met toevoeging van het nieuwe concept raadsbesluit, ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad op 4 maart 2021. 
 

14  250037 Raadsinformatiebrief 
voortgang voorbereiding regionale 
samenwerking Beschermd Wonen 
(Samen Aan Zet) in 2021 

SB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de voortgang voorbereiding regionale samenwerking Beschermd 
wonen (‘Samen Aan Zet’) in 2021. 
 

15  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

 

PR 
228084 Overeenkomst van grondoverdracht 
Besloten is: in te stemmen met een grondruilovereenkomst voor het 
voormalig gemeentekantoor Huissen. 
 
(Besluit 12 januari 2021). 

16  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 19 januari 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


