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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 6 april 
2021 

STAF 
Besloten is de op 6 april 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  197396 Beheerplan civieltechnische 
kunstwerken 2021 

ORV  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 

1. het beheerplan civieltechnische kunstwerken 2021 vast te 
stellen; 

2. het kwaliteitsniveau voor onderhoud te verlagen naar 
beeldkwaliteit C; 

3. de huidige beschikbare middelen anders te verdelen zodat 
een betere dekking van de toekomstige uitgaven ontstaat 
door: 

a. eenmalig uit de bestemmingsreserve civieltechnische 
kunstwerken € 21.385 toe te voegen aan de voorziening 
groot onderhoud civieltechnische kunstwerken; 

b. de huidige jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve 
civieltechnische kunstwerken met € 10.000 te verlagen naar 
€ 17.500; 

c. de jaarlijkse storting in de voorziening civieltechnische 
kunstwerken te verhogen met € 10.000; 

4. in de Kadernota 2022 de ontbrekende structurele dekking 
voor klein én groot onderhoud van civieltechnische 
kunstwerken op beeldkwaliteitsniveau C integraal af te 
wegen; 

5. mandaat aan wethouder Sluiter te verlenen om namens het      
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage (het 
beheerplan) aan te brengen. 
 

3  284412 Aanvullende ondersteuning 
sociaal maatschappelijke 
organisaties: cultuur, sport en 
welzijn in 2021 

SB  
Besloten is:  
1. in te stemmen met het aanvullende voorstel, volgend uit het plan 
COVID-19 ‘Lingewaard herstelt stap voor stap’.  
De gemeenteraad voor te stellen om: 

2. in te stemmen met het aanvullende voorstel, volgend uit het 
plan COVID-19 ‘Lingewaard herstelt stap voor stap’;  
3. in te stemmen met de verdeling van de Rijksmiddelen voor 
2020 overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3, paragrafen 
3.1, 3.2 en 3.3 van het aanvullende voorstel; 

4.mandaat aan wethouder Witjes te verlenen om namens het 
college een aantal aanpassingen in de bijlagen aan te brengen. 
 

4  248234 Ontwerp cluster 4, 14 en 15 
van fase 2 revitalisering Zilverkamp 

PR  

Besloten is:  

Datum: 13 april 2021 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: H.W.M. Witjes, locoburgemeester 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

 

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder / locoburgemeester  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  
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1. in te stemmen met het definitief ontwerp voor cluster 4 van 
fase 2 van de Zilverkamp; 

2. in te stemmen met het definitief ontwerp voor de 
gecombineerde cluster 14 en 15 van fase 2 van de 
Zilverkamp; 

3. in te stemmen met de aanvraag omgevingsvergunning voor 
de kap van diverse bomen in cluster 14 en 15 van fase 2 
van de Zilverkamp. 

 

5  257401 Informatienota voortgang 
fysieke revitalisering Zilverkamp 
 

PR  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de actuele stand van zaken fysieke revitalisering Zilverkamp. 
 

6  259411 Voteren budget vervanging 
verzamelcontainers voor 
huishoudelijk afval 

ORV  
Besloten is het voteren van een budget ad. € 36.800,- voor het 
vervangen van 8 technisch afgeschreven verzamelcontainers. 
 

7  272085 Beslissing op bezwaar tegen 
het buiten behandeling stellen van 
een verzoek tot inzage 
persoonsgegevens 
 

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

1. reclamant ontvankelijk te verklaren in het bezwaar; 
2. het bezwaar ongegrond te verklaren; 
3. het besluit in stand te laten. 

 

8  272739 Beslissing op bezwaar 
Plakse Wei te Bemmel 

ODRA  
Besloten is: 
Overeenkomstig het advies van de vaste commissie van advies voor 
de bezwaarschriften (hierna: de commissie): 

1. reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren; 
2. het bezwaar ongegrond te verklaren voor wat betreft de 

illegale houtkap en herplantingsplicht en preventieve 
maatregel; 

3. het bezwaar gegrond te verklaren voor wat betreft de 
concreetheid van het handhavingsverzoek; 

In afwijking van het advies van de commissie: 
4. het bezwaar ongegrond te verklaren voor wat betreft de 

illegale recreatie en bouwwerken/recreatietoestellen; 
5. het bestreden besluit in stand te laten; 
6. de proceskosten niet te vergoeden. 

 

9  272892 Beslissing op bezwaar tegen 
een last onder dwangsom voor het 
strijdig gebruik en opslag op het 
perceel Groenestraat 12 in Gendt  
 

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

1. reclamant ontvankelijk te verklaren in het bezwaar; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het besluit in stand te laten. 

 

10  274027 Verzoek om planologische 
medewerking toevoegen 11 
woningen achter Hegsestraat 11a, b 
en c Gendt 
 

RB  
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan 
het toevoegen van 11 woningen achter de Hegsestraat 11a, b en c 
te Gendt onder de volgende voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar, 
waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente een 
bestemmingsplan moet hebben ingediend, dat gereed is 
voor ter visie legging; 
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b. het door initiatiefnemer tekenen van een anterieure 
overeenkomst, waarin de gemeentelijke (plan)kosten, 
financiële bijdrage en afwenteling van het planschaderisico 
is geregeld. 

 

11  277360 Aanrijtijden spoedeisend 
ambulancevervoer 2020 in 
Lingewaard 
 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de factsheet Lingewaard over de 
aanrijtijden spoedeisend ambulancevervoer in het jaar 2020; 

2. de performance van het spoedeisend ambulancevervoer in 
de verschillende kernen van Lingewaard nadrukkelijk te 
blijven volgen en hiervoor regionaal aandacht te blijven 
vragen;  

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de aanrijtijden ambulancevervoer 2020 in Lingewaard. 

 

12  282931 Aanvraag garantstelling 
maatschappelijke financiering 
Sportpark de Schaapskooi 

ORV  
Besloten is: 

1. de aanvraag om garantstelling maatschappelijk financieren 
Sportpark de Schaapskooi af te wijzen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de afwijzing van de aanvraag om garantstelling. 

 

13  284318 Vaststellen 
collegeverklaring 2020 en ENSIA 
rapportages 
 
 

STAF  
Besloten is:  

1. de collegeverklaring ENSIA 2020 met bijlagen inzake 
Suwinet en DigiD vast te stellen en te tekenen; 

2. de rapportages ENSIA BAG, BGT en BRO vast te stellen. 
 

14  284743 Kribverlaging, advies 
ontwerp ontgrondingsvergunning  
 

RB  
Besloten is aan de Provincie en de omgevingsdienst schriftelijk te 
berichten dat het college in de voorschriften van de 
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen als onderdeel 
van de ontgrondingsvergunning, opgenomen wilt hebben dat het 
verlies aan natuurwaarde als gevolg van het verwijderen van 
waardevolle bomen wordt gecompenseerd door middel van een 
financiële bijdrage in het gemeentelijk groenfonds. 
 

15  285458 Wijziging Beleidsregels 
TONK Lingewaard 2021. 

SB  
Besloten is: 

1. ter uitvoering van de aangenomen motie van 1 april 2021 de 

“Beleidsregels TONK Lingewaard 2021” ook van toepassing 

te verklaren op de doelgroep inwoners met huurtoeslag; 

2. de Beleidsregels TONK Lingewaard 2021 als volgt te 

wijzigen: verwijdering van artikel 3 lid 4 - uitsluiting van de 

doelgroep inwoners met huurtoeslag - en hernummering van 

artikel 3 lid 5 tot artikel 3 lid 4.  

3. de gewijzigde beleidsregels vast te stellen, dit onder 

gelijktijdige intrekking van de huidige beleidsregels, 

vastgesteld door het college van burgemeester en 

wethouders op 9 maart 2021; 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

de wijziging van de beleidsregels. 
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16  285543 Pilot ‘Gezinscoach op 
school’ 

SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de pilot ‘Gezinscoach op school’; 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

de pilot ‘Gezinscoach op school’. 
 

17  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

267992 Grondverkoop Agropark aan Heijting Beheer BV 

PR 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de verkoop van een bouwkavel, groot 
circa 25.280 m², gelegen aan de Hortensialaan op Agropark 
II te Huissen; 

2. wethouder Witjes mandaat te verlenen om namens het 
college wijzigingen van ondergeschikte aard in de 
koopovereenkomst overeen te komen. 

 
(besluit 30 maart 2021) 
 

18  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland 

BMO 
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 30 maart 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

19  Uitnodigingen b&w BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  locoburgemeester, 

 

 

drs. I.P. van der Valk drs. H.W.M. Witjes 

 


