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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 2 maart 
2021 

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

2  250084 Voteren € 137.500.-- voor 
uitvoering laatste fase van 
bovengrondse naar ondergrondse 
containers 
 
 

ORV  
Besloten is het investeringskrediet van € 137.500.-- voor de 
vervanging van de laatste bovengrondse 
(restafval)verzamelcontainers voor ondergrondse 
verzamelcontainers in 2021, te voteren. 
 

3  221547 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Nieuwediep 9a Huissen 
 

RB  
Besloten is  

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, Nieuwediep 9a Huissen’ 
(voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.256-
ON01) voor functieverandering op het perceel aan de 
Nieuwediep 9a te Huissen;  

2. met de initiatiefnemer een grondexploitatieovereenkomst en 
een planschadeovereenkomst aan te gaan;  

3. met de initiatiefnemer een koopovereenkomst aan te gaan 
voor de aankoop van grond voor een aan te leggen 
fietsverbinding;  

4. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de tervisielegging 
van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

4  244560 Informatiebeveiliging BRP 
en Waardedocumenten, regeling 
Beheer en Toezicht en 
onderliggende procedures, 
rapportages en bijlagen 

KCC  
Besloten is: in te stemmen met de vaststelling van: 
1. de Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten; 
2. de Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen (BRP); 
3. de onderliggende procedures, rapportages en bijlagen. 
 

5  250147 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
herinrichting Zandsedwarsstraat, 
Huissen 
 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, herinrichting Zandsedwarsstraat, 
Huissen’ (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.243-ON01) voor de herinrichting van de 
kruising Zandsedwarsstraat – Karstraat.  

2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
voor de woning aan de Karstraat 26a te Huissen. 
 

 Datum: 9 maart 2021 

Tijd: 09:00 – 11.15 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 

6  254320 Ontwikkelingen binnen 
cultuur: Omroep Lingewaard en 
Open Academie 
 

SB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de ontwikkelingen binnen het culturele veld, specifiek omtrent 
Omroep Lingewaard en de Open Academie. 
 

7  254743 Benoeming gemeentelijke 
waarnemer mobiel stembureau met 
beperkte toegang 
 

KCC  
Besloten is de op bijlage A vermelde persoon te benoemen tot 
gemeentelijke waarnemer van een mobiel stembureau met beperkte 
toegang. 
 

8  254925 Vastellen beleidsregels 
Tijdelijke ondersteuning 
noodzakelijke kosten (TONK) 
 

SB  
Besloten is: 

1. de beleidsregels “Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke 
kosten (TONK) Gemeente Lingewaard 2021” vast te stellen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) 
Lingewaard 2021. 

 

9  256791 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Windturbines Caprice 

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

10  258183 Startnotitie economisch 
beleidsplan 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de Startnotitie economisch beleidsplan; 
2. mandaat aan wethouder Witjes te verlenen om namens het 

college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage 
(startnotitie) aan te brengen. 

 

11  259661 Regeling tegemoetkoming 
verhuurders sportaccommodaties 
4e kwartaal 2020 
 
 

ORV  
Besloten is; 

1. in te stemmen met de kwijtschelding van 100% van de 
huursom voor sportverenigingen over het 4e kwartaal 2020; 

2. in te stemmen met een garantstelling voor de eventuele 
aanvulling van het verschil in aanvraag en toekenning 
vanwege de mogelijke overschrijding van het maximaal 
beschikbare budget bij het Ministerie;  

3. de financiële consequenties mee te nemen bij de verdeling 
van de rijks- en provinciale middelen. 

 

12  259813 Windpark Caprice- opnieuw 
ter inzage leggen 

RB  
Besloten is: 

1. de ontwerpvergunningen opnieuw ter inzage te leggen; 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

het opnieuw ter inzage leggen; 
3. in te stemmen met het persbericht en de brieven. 

 

13  259880 Nieuw mandaatbesluit JZ  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de verzoeken tot aanpassing van het 
huidige mandaatbesluit; 

2. het Mandaatbesluit Lingewaard 2021-1 vast te stellen, dit 
onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit 
Lingewaard 2020-2, vastgesteld door college van 
burgemeester en wethouders respectievelijk de 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/254290
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 Onderwerp Team en Besluit 

burgemeester op 3 november 2020 (besluit college en 
burgemeester) 

 

14  260027 Hernieuwde 
verkavelingsschets herinrichting 
sportpark De Poel, Angeren 

PR  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de kavelingsschets zoals aangegeven in 
bijlage 1 als uitgangspunt voor woningbouw en sport op de 
locatie van sportcomplex De Poel in Angeren;  

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
voortgang herinrichting sportpark De Poel Angeren. 

 

15  260717 Landelijk 
Samenwerkingsconvenant 
Interventieteams 

SB/VTH  
Besloten is: aan te sluiten bij het Landelijk 
Samenwerkingsconvenant Interventieteams. 
 

16  261043 Voteren drie 
investeringsbudgetten Gemeentelijk 
Rioleringsplan 

PR  
Besloten is: 

1. investeringsbudget te voteren van € 70.000,-- voor het 
vervangen van vacuümputten in Huissen; 

2. investeringsbudget te voteren van € 100.000,-- voor 
toekomstige kleine waterbergingen in de openbare ruimte; 

3. investeringsbudget te voteren van € 100.000,-- voor 
toekomstige kleine afkoppelprojecten; 

4. de kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen te 
dekken uit het Gemeentelijke Rioleringsplan 2017-2021. 

 

17  262944 Terugkoppeling diverse 
verkeersonderzoeken 

RB 
Besloten is:  

1. kennis te nemen van: 
a. het verkeersonderzoek Doorgaand (vracht)verkeer 

Huissen-Bemmel; 
b. het verkeersonderzoek Herkomst- 

Bestemmingsonderzoek Lingewaard; 
c. het haalbaarheidsonderzoek Parallelweg A15. 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de resultaten van de verkeersonderzoeken; 

3. op grond artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 
sub b (financiële belangen van de gemeente) en g 
(onevenredige bevoor- of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken partijen) van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob), geheimhouding op te 
leggen op de bijlagen behorende bij het 
Haalbaarheidsonderzoek parallelweg A15, en al hetgeen 
hierover tijdens de vergadering is besproken; 

4. op grond van artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet 
geheimhouding op te leggen aan de gemeenteraad op de 
bijlagen behorende bij het Haalbaarheidsonderzoek 
parallelweg A15, vanwege de financiële belangen van de 
gemeente (artikel 10 lid 2 sub b Wob) en het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden (artikel 10 lid 2 sub g 
Wob); 

5. in navolging van beslispunt 4 de gemeenteraad te 
verzoeken de opgelegde geheimhouding op de bijlagen 
behorende bij het Haalbaarheidsonderzoek parallelweg A15, 
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 Onderwerp Team en Besluit 

conform het bepaalde artikel 25 lid 3 Gemeentewet te 
bekrachtigen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering (1 
april 2021). 

 

18  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 16  februari 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

19  Uitnodigingen BMO 
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 09 maart 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


