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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 13 april 
2021 

BMO 
Besloten is de op 13 april 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  272751 Beslissing op 
bezwaarschriften Rijndijk 65a 
Doornenburg 

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

1. verzoekers en belanghebbenden ontvankelijk te 
verklaren in hun bezwaren; 

2. de bezwaren van verzoekers en belanghebbenden 
gegrond te verklaren voor zover deze zijn gericht tegen 
de motivering van de hoogte van de dwangsom en de 
lengte van de begunstigingstermijn; 

3. de overige bezwaren ongegrond te verklaren; 
4. het besluit te herstellen door expliciet en deugdelijk te 

motiveren waarom is gekozen voor deze hoogte van de 
dwangsom en deze lengte van de begunstigingstermijn. 

 

3  283957 Woonagenda subregio 
Arnhem e.o. 2021 t/m 2023 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de concept Woonagenda subregio 
Arnhem e.o. 2021 t/m 2023; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de Woonagenda subregio Arnhem e.o. 

 

4  285496 Vaststelling wijzigingsplan 
Buitengebied Lingewaard 
Zandvoortsestraat 2 Gendt 

RB  
Besloten is: 

1. het wijzigingsplan Buitengebied Lingewaard, 
Zandvoortsestraat 2 Gendt, overeenkomstig het ontwerp 
zoals ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal beschikbaar is 
gesteld, langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.247-VG01) en in 
analoge vorm vast te stellen; 

2. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
 

5  286007 Gevolgen maartcirculaire 
2021 voor de gemeente Lingewaard 
 

FIN  
Besloten is: 

1. de gevolgen van de maartcirculaire 2021 voor kennisgeving 
aan te nemen; 

2. de gevolgen van de maartcirculaire 2021 te verwerken in de 
1e tussentijdse rapportage 2021; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de gevolgen van de maartcirculaire 2021; 

Datum: 20 april 2021 

Tijd: 09:00 – 12:15 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

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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4. voorafgaand aan de 1e Tussentijdse rapportage 2021 de 
budgetten uit de decembercirculaire 2020 en de 
maartcirculaire 2021 te verwerken in de begroting 2021. 

 

6  234358 Verzoek om medewerking 
realisatie van camperplaatsen aan 
De Sterreschans 2 in Doornenburg 

RB  
Besloten is geen medewerking te verlenen aan het verzoek om vier 
camperplaatsen mogelijk te maken op het terrein nabij het 
scoutinggebouw aan de Sterreschans 2 in Doornenburg. 
 

7  267880 Realiseren sporthal bij OBC 
Bemmel 

PR  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het realiseren van een sporthal nabij de 
nieuwbouw van OBC Bemmel ter vervanging van de huidige 
sporthal De Heister voor een investering van € 4.750.000; 

2. uit te gaan thans van het niveau BENG bij de aanbesteding 
voor de architectenselectie en tevens het niveau ENG mee 
te nemen in het proces en het uitvragen bij de aanbesteding 
richting aannemers; 

3. het investeringsbudget voor 3 gymzalen uit het IHP in te 
zetten voor de realisatie; 

4. de kosten van de projectleider en overige deskundigen ad. 
€ 100.000,00 incl. BTW op te nemen in de bekostiging; 

5. kennis te nemen van de projectopdracht en akkoord te gaan 
met de geformuleerde uitgangspunten; 

6. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het realiseren van een sporthal bij OBC Bemmel. 

 

8  272545 Plan van aanpak 
standplaatsen en woonwagens 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het concept-plan van aanpak 
standplaatsen en woonwagens. 

2. de gemeenteraad voor te stellen om het plan van aanpak 
woonwagens en standplaatsen vast te stellen en hiermee 
een investering ter grootte van € 290.500 te accorderen. 

3.  

9  274929 vaststellen 
bestemmingsplan Oeverwal 
Gendtsche Polder, herziening 
Polder 37 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:  

1. het bestemmingsplan Oeverwal Gendtsche Polder, 
herziening Polder 37 met planidentificatienummer  
NL.IMRO.1705.268 -VG01 ongewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp vast te stellen langs elektronische weg en in 
analoge vorm; 

2. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

 

10  277243 afwijking inkoopbeleid voor 
inhuur ondersteuning 
bestuurssecretaris 

BMO   
Besloten is af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2017 ten behoeve van inhuur medewerker team BMO taakveld 
ondersteuning bestuurssecretaris. 
 

11  278410 
Grondexploitatieovereenkomst en 
planschadeverhaalsovereenkomst 
plan Mariaplein te Haalderen 

PR  
Besloten is: 

1. de grondexploitatieovereenkomst en de 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan zodat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend. 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de voortgang van het project. 
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12  281603 Meerjarenbegroting 2021 - 
2025 Stichting ATOS 

PR  
Besloten is: 

1. de meerjarenbegroting 2021 - 2025 van Stichting ATOS 
voor kennisgeving aan te nemen. 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de meerjarenbegroting van Stichting ATOS. 

 

13  282895 Vaststelling 
bestemmingsplan Bemmel, 
Ressensestraat Stoeterij Buitenzorg 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen:  

1. de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Bemmel, 
Ressensestraat Stoeterij Buitenzorg vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan Bemmel, Ressensestraat Stoeterij 
Buitenzorg met planidentificatienummer  
NL.IMRO.1705.265 -VG01 ongewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp vast te stellen langs elektronische weg en in 
analoge vorm. 

 

14  284509 Omgevingswet: rollen en 
participatie 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de informatienota (met bijlagen) voor de 
gemeenteraad over de rolverdeling en participatie onder de 
Omgevingswet; 

2. de informatienota (met bijlagen) toe te sturen aan de 
gemeenteraad ter voorbereiding van de raadsoriëntatievond 
op 11 mei a.s. 

 

15  286052 Ontwerpwijzigingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Zandvoortsestraat 16 Gendt 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 
Lingewaard, Zandvoortsestraat 16 Gendt’ (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.255-ON01) voor de 
functieverandering van een agrarische- naar een 
woonbestemming op het perceel Zandvoortsestraat 16 in 
Gendt; 

2. met de initiatiefnemers een grondexploitatieovereenkomst 
en een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan;  

3. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de tervisielegging 
van het ontwerpwijzigingsplan. 

 

16  286120 Verzoek om planologische 
medewerking herontwikkeling 
Waaldijk 9 Bemmel naar 7 
appartementen 

RB  
Besloten is het verzoek om planologische medewerking af te wijzen. 
 

17  287532 Informatienota uitvoering 
raadsvoorstel VN-Verdrag Handicap 

COM/ORV/SD  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de inhoud van de informatienota over de 
uitwerking van de aanbevelingen uit de rapportage van de 
rekenkamercommissie over de implementatie van het VN-
Verdrag Handicap. 

2. de informatienota naar de gemeenteraad te versturen. 
 

18  287707 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Broeksestraat 3 Gendt 

RB  
Besloten is: 
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1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, Broeksestraat 3, Gendt’ 
(voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.272-
ON01) voor het omzetten van een bedrijfswoning naar 
burgerwoning op perceel Broeksestraat 3 in Gendt;  

2. met de initiatiefnemer een 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan; 

3. na betaling van de verschuldigde leges de planologische 
procedure te starten door de ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan. 

 

19  288410 Reactie op initiatiefvoorstel 
Blauwe Hoek in Doornenburg 

RB  
Besloten is in te stemmen met de schriftelijke reactie op het 
initiatiefvoorstel planologische medewerking Blauwe Hoek 
Doornenburg. 
 
NB. Wethouder Slob heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen ter 
voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling. 
 

20  288594 Reactie brief provincie 
betreffende inventarisatie 
kerncentrales 

RB  
Besloten is in te stemmen met het verzenden van de brief als reactie 
aan de provincie. 
 

21  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

a. 270394 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot 2000m2 
Houtakker II 
Besloten is instemmen met de verkoop van een bedrijfsperceel, 
groot 2000m2, op de Houtakker II te Bemmel. 
 
(Besluit 23 maart 2021). 
 

b. 270631 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot 4145m2 
Houtakker II 
Besloten is instemmen met verkoop van een bedrijfsperceel, groot 
4145m2, op Houtakker II te Bemmel. 
 
(Besluit 23 maart 2021) 
 

22  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 6 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

23  Uitnodigingen b&w BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 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 

 


