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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 30 
maart 2021 

BMO 
Besloten is de op 30 maart 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  267189 Principemedewerking 
functieverandering Flierensestraat 
3-3a Gendt 
 

PR  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
functieverandering betreffende Flierensestraat 3-3a Gendt 
(percelen: Gendt E: 55) voor de bouw van één vrijstaande woning 
en de herbestemming van de bestaande bedrijfswoning tot 
burgerwoning onder de volgende voorwaarden:  

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente een 
wijzigingsplan moet hebben ingediend, dat gereed is voor 
ter visie legging;  

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

 

3  268778 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake klein 
chemisch afval. 

ORV  
Besloten is de door LBL gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

4  272080 Deelname aan de stichting 
Centrum Management Lingewaard. 

RB  
Besloten is:  

1. het voornemen uit te spreken om deel te nemen aan de 
Stichting Centrum Management Lingewaard; 

2. de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om binnen 
een termijn van twee weken wensen en bedenkingen ten 
aanzien van deelname aan de Stichting Centrum 
Management Lingewaard aan te geven; 

3. mandaat aan wethouder Witjes te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage (brief 
aan de raad) aan te brengen.  

 

5  276590 Brief over leefbaarheid in 
omgeving van de geitenhouderij 
Angerensestraat in Gendt. 
 

RB  
Besloten is de brief van een omwonende schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
Wethouder Slob heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen ter 
voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling. 
 

Datum: 06 april 2021 

Tijd: 13.30 – 16.30 uur  

Locatie: Burgzaal 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: P.T.A.M. Kalfs, burgemeester (digitaal) 

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  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland. 

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 23 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 06 april 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


