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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 2 
februari 2021 

BMO 
Besloten is de op 2 februari 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  222512 Start planologische 
procedure 
ontwerpbestemmingsplan “Gendt, 
Markt 22-24”, start procedure 
vaststellen hogere grenswaarden, 
vormvrije m.e.r.-beoordeling 

RB  
Besloten is: 

1. voor het bestemmingsplan “Gendt, Markt 22-24” geen 
milieueffectrapportage (MER) of uitgebreide m.e.r.-beoordeling 
op te stellen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
beslispunt 1; 

3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Gendt, 
Markt 22-24 (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.263-ON01) ten behoeve van de realisatie van een 
nieuw woongebouw met 15 appartementen en één 
grondgebonden woning; 

4. het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.263-ON01 in procedure te brengen;   

5. te accepteren dat er een hogere geluidsbelasting op de gevels 
van de appartementen komt ten gevolge van 
wegverkeerslawaai en in te stemmen met de 
ontwerpbeschikking hogere grenswaarde; 

6. voor het bestemmingsplan “Gendt, Markt 22-24” een 
procedure hogere grenswaarde te volgen; 

7. voor het bestemmingsplan “Gendt, Markt 22-24” een 
planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten. 

 

3  238697 Informatienota voortgang 
Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 

PR 
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de voortgang van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.  
 

4  234867 Keuze voor nieuwbouw 
IKC De Vonkenmorgen in Gendt 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de keuze voor nieuwbouw van IKC De 
Vonkenmorgen in Gendt.  

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de keuze voor nieuwbouw IKC De Vonkenmorgen in 
Gendt (zie informatienota bij voorstel ZS-238697). 

 

5  243212 Prioritering Vleumingen-
West, fase 2 of De Bongerd 

PR 
Besloten is: 

1. voor de meer grootschalige uitbreiding van woningbouw in 
Gendt, eerst Vleumingen-West, fase 2, te ontwikkelen en 
daarna De Bongerd; 

Datum: 9 februari 2021 

Tijd: 09:00 – 11.00 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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2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de prioritering Vleumingen West, fase 2 of De 
Bongerd. 

 

6  244566 Ontwikkelingen kwestie 
Kruisstraat / Langstraat Gendt 

RB  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de ontwikkelingen kwestie Kruisstraat / Langstraat Gendt; 

2. mandaat aan de wethouders Sluiter en Janssen te verlenen 
om namens het college de laatste tekstuele aanpassingen in 
de informatienota aan te brengen. 

 

7  245044 Actualisatie sportbeleid: 
"Sport in Lingewaard, goed in 
beweging" 

SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het sportbeleid “Sport in Lingewaard, goed 
in beweging”; 

2. de bestemmingsreserve combinatiefunctionarissen van            
€ 28.000,-- aan te wenden als gedeeltelijke dekking voor de 
uitvoering van het sportbeleid; 

3. het sportbeleid “Sport in Lingewaard, goed in beweging” met 
bijbehorend raadsvoorstel ter vaststelling voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 

 

8  245223 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Uitvoering participatiewet 

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

9  245299 Start planologische 
procedure 
ontwerpbestemmingsplan 
Bemmel, Ressensestraat Stoeterij 
Buitenzorg, vormvrije m.e.r.-
beoordeling 

RB  
Besloten is: 

1. op basis van het ontwerpbestemmingsplan “Bemmel, 
Ressensestraat, Stoeterij Buitenzorg” geen 
milieueffectrapportage (MER) of uitgebreide m.e.r.-beoordeling 
op te stellen, omdat er geen nadelige milieueffecten zijn te 
verwachten; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
beslispunt 1; 

3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Bemmel, 
Ressensestraat, Stoeterij Buitenzorg” (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.265-ON01) ten 
behoeve van de vestiging van een hondendagopvang en –
pension, het afsplitsen van een voormalige bedrijfswoning en 
deze te bestemmen tot ‘plattelandswoning’ en het herstellen 
van de onjuiste situering van de aanduiding ‘horeca’; 

4. het ontwerpbestemmingsplan “Bemmel, Ressensestraat, 
Stoeterij Buitenzorg” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.265-ON01 in procedure te brengen; 

5. een planschadeverhaalsovereenkomst te sluiten met de 
initiatiefnemer. 

 

10  245335 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Herinrichting Sportpark De Poel 
Angeren 

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

11  248295 Machtiging 
Belastingdienst/Toeslagen 
hersteloperatie toeslagenaffaire 

SB  
Besloten is: 
1. in te stemmen met de machtiging van de 

Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in 
kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire; 



Pag. 3 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

2. in te stemmen met de ondertekening van de 
verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van 
het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de 
gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 
(onder)gemachtigde; 

3. de machtiging en de uitoefening van de in de machtiging 
genoemde werkzaamheden door te geven aan de 
directeur/bestuurder van Rijnstad met de mogelijkheid van 
ondermachtiging aan aangewezen medewerkers van Rijnstad.  

4. in te stemmen met het afsluiten van een 
subverwerkersovereenkomst met Rijnstad.  

 

12  250856 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake Hulp 
aan ouders toeslagenschandaal 

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

13  248472 Beslissing op bezwaar, 
afwijzing correctieverzoek BRP 

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

1. reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. de besluiten in stand te laten; 
4. geen proceskostenvergoeding toe te kennen. 

 

14  250309 Aanbesteding en 
implementatie DRIS-displays OV-
Oost. 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de plaatsing van aanvullende DRIS-
displays die bij de nieuwe aanbesteding van de provincies 
Gelderland, Overijssel en Flevoland (OV-Oost) buiten de 
scope vallen; 

2. hiervoor een bedrag van € 75.000,- op te nemen in de 1e 
tussentijdse rapportage (turap); 

3. OV-Oost te verzoeken de aanvullende DRIS-displays mee te 
nemen in hun offerte-uitvraag aan de DRIS-leveranciers; 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
aanbesteding en implementatie DRIS-displays OV-Oost. 

 

15  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR 
a. 216558 Koopovereenkomst bedrijfskavel, groot circa 38.800 m2, op 
Agropark II te Huissen. 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de koopovereenkomst voor de verkoop van 
een bedrijfskavel, groot circa 38.800 m2 op Agropark II te 
Huissen;  

2. op het te verkopen perceel een bouwhoogte toe te staan van 
maximaal 15 meter hoogte, mits wordt voldaan aan de 
gestelde voorwaarden overeenkomstig artikel 3.4.1. van het 
bestemmingsplan Agropark II. 

 
(Besluit 19 januari 2021) 
 

16  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 26 januari 2021 en van Provinciale Staten d.d. 27 januari 2021 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


