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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 23 
maart 2021 

BMO 
Besloten is de op 23 maart 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  262480 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
motoren op de dijk 
 

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

3  272612 Ontwerp begroting en 
kaders 2022 Veiligheids- en 
Gezondheidsregio Gelderland-
Midden (VGGM) 

SB/VTH  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting en kaders 2022 
van de VGGM; 

2. de gemeenteraad met een raadsvoorstel te informeren over 
de ontwerpbegroting en kaders 2022 van de VGGM; 

3. de gemeenteraad voor te stellen om de reactie op de 
ontwerpbegroting en kaders 2022 van de VGGM vast te 
stellen en als zienswijze aan de VGGM te zenden; 

4. de gevolgen van de ontwerpbegroting te verwerken in de 
Kadernota 2022 van Lingewaard; 

5. mandaat aan de burgemeester en wethouder Slob te 
verlenen om namens het college de laatste tekstuele 
aanpassingen in de bijlagen (raadsvoorstel en concept brief 
zienswijze) aan te brengen. 

 

4  241741 Ontwerpwijzigingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Lodderhoeksestraat 12, Angeren 
 

RB  
Besloten is: 

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 
Lingewaard, Lodderhoeksestraat 12, Angeren (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.251-ON01) voor 
functieverandering op het perceel Lodderhoeksestraat 12 in 
Angeren;  

2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
voor de nieuwe woningen; 

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

4. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de ter inzage 
legging van het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit 
hogere waarde.  

 

5  260203 Nieuw beleidskader 
arbeidsmigranten 
 

RB  

Datum: 30 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 

Besloten is maximaal € 6.500,-- vanuit budget nieuw beleid 
beschikbaar te stellen ten behoeve van nieuw huisvestingsbeleid 
voor arbeidsmigranten. 
 

6  267204 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
aanspraak op flexpool 

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

7  269470 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
IHP/Locatie OBC 

PR   
Besloten is de door Lingewaard.NU gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

8  270238 Voorbereidingsbudget 
project 'Relinen riolering 2021’.  

PR  
Besloten is 

1. een voorbereidingsbudget van € 20.000,- te voteren voor 
het project ‘Relinen riolering 2021’; 

2. de kosten te dekken uit het gemeentelijke Rioleringsplan 
2017-2021. 

 

9  272081 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Beantwoording Bomen Korte 
Loostraat 
 

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

10  272537 Beantwoording 
bezwaarschrift Stichting Boomrijk 
Lingewaard  

PR  
Besloten is de brief van Stichting Boomrijk Lingewaard schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

11  272860 Verzoek om planologische 
medewerking herontwikkeling 
Dorpsstraat 70 Bemmel 

RB   
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
het toevoegen van een twee-onder-één-kap woning aan de 
Dorpsstraat 70 te Bemmel onder de volgende voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van twee 
jaar, waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente een 
uitgebreide planprocedure moeten hebben ingediend, 
dat gereed is voor ter visie legging; 

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

 

12  273485 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
uitvoering TONK 

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

13  274078 Informatienota Skaeve Huse RB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het intrekken van het bezwaarschrift tegen Skaeve Huse in 
Nijmegen. 
 

14  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

a. 267169 Regionale inkoop en aanbesteding leerroutes inburgering 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de start van de regionale inkoop en 
aanbesteding van leerroutes inburgering op basis van de 
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Aanbestedingsstrategie, de Leidraad en de overige 
documenten; 

2. de gemeente Arnhem in de persoon van de burgemeester te 
machtigen de aanbesteding te verrichten namens de 
gemeente Lingewaard; 

3. in principe in te stemmen met het onderbrengen van het 
contractmanagement bij de MGR Inkoop Sociaal Domein 
Centraal Gelderland en dit nader uit te laten werken. 

 
(Besluit 23 maart 2021) 
 

b. 268898 intrekken bezwaarschrift Skaeve Huse 
 
Besloten is het bezwaarschrift tegen de door gemeente Nijmegen 
verleende vergunningen voor de bouw van vijf zorgwoningen 
(Skaeve Huse) en een begeleidersunit én de aanleg van een in-
/uitrit én het uitvoeren van werken of werkzaamheden c.q. het 
realiseren van terreininrichting t.b.v. de genoemde zorgwoningen en 
begeleidersunit, in te trekken (besluit college en burgemeester) 
 
(besluit 16 maart 2021). 
 

15  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

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

16  Uitnodigingen b&w BMO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 30 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 

 


