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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 16 
maart 2021 

BMO 
Besloten is de op 16 maart 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  262589 Koersdocument 
Omgevingsvisie 

RB  
Besloten is: 

1. het Koersdocument voor vaststelling aan de gemeenteraad 
aan te bieden; 

2. de commissie Omgevingskwaliteit om advies te vragen; 
3. mandaat aan wethouder Sluiter te verlenen om namens het 

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

 

3  262212 Jaarrekening 2020: 
Gemeentelijk Rioleringsplan 

PR  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de verantwoording ‘Jaarrekening 2020: 
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)’. 

2. in te stemmen met het advies in deze verantwoording 
aangaande de voorziening GRP. 

3. een extra budget van € 385.000,-- beschikbaar te stellen voor 
klein onderhoud riolering. 

 

4  235907 MEE Gelderse Poort: 
prestatiesubsidie 2021 
 

SB  
Besloten is 

1. MEE Gelderse Poort voor het jaar 2021 een subsidie van 
maximaal € 229.430,-- te verlenen;  

2. in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst voor de 
onafhankelijk cliёntondersteuning 2021 tussen de gemeente 
Lingewaard en MEE Gelderse Poort. 

 

5  240493 Jaarverslagen Leerplicht 
schooljaar 2019-2020 Lingewaard en 
Regionaal Bureau Leerlingzaken 
Midden-Gelre schooljaar 2019-2020 

 

SB  
Besloten is: 

1. het Jaarverslag leerplicht schooljaar 2019-2020 Lingewaard 
vast te stellen; 

2. het Jaarverslag Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-
Gelre schooljaar 2019-2020 voor kennisgeving aan te nemen; 

3. de gemeenteraad met een informatienota over de 
jaarverslagen te informeren. 

 

6  259886 Afhandeling verzoeken op 
grond van de Wet openbaarheid van 
bestuur 

JZ  

Datum: 23 maart 2021 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Zaal Flieren 

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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

 
 

Besloten is: kennis te nemen van de notitie Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob) en het bijbehorende stappenplan afhandeling Wob 
verzoeken in Lingewaard. 
 

7  260768 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
voortgang IHP 

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

8  261678 Advies van de 
bezwaarschriftencommissie 
laadpaal Koerierstraat Huissen 

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

1. het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren; 
2. de bezwaren ongegrond verklaren; 
3. het besluit in stand laten. 

 

9  262486 Begraven botresten 
afkomstig van het Provinciaal Depot 
voor Bodemvondsten van 
Gelderland 

RB 
Besloten is: 

1. de botresten uit het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten 
van Gelderland te (laten) begraven op een begraafplaats in 
Lingewaard; 

2. het Museum Het Valkhof-Kam, als beheerder van het 
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland, 
schriftelijk op de hoogte stellen van het besluit als bedoeld 
onder punt 1. 

 

10  262587 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake Pilot 
IKC De Abacus 

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

11  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
d.d. 9 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 23 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 

 


