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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 20 april 
2021 

BMO 
Besloten is de op 20 april 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  285767 Afwijking inkoop-en 
aanbestedingsbeleid 2017 
Klanttevredenheidsonderzoeken 
Sociaal Domein 
 
 

SB/INK  
Besloten is: 

1. af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017; 
2. het 1-jarig contract voor de klanttevredenheidsonderzoeken 

Wmo, Jeugd en Participatiewet om te zetten in een contract 
voor onbepaalde tijd met ZorgfocuZ.  

 

3  258981 Bestuurskosten derde en 
vierde kwartaal 2020 
 
 

P&O 
Besloten is: 

1. vast te stellen dat de facturen in bijlagen 2 en 3 terecht als 
bestuurskosten zijn aangemerkt;  

2. na vaststelling het totaaloverzicht bestuurskosten van het 
derde en vierde kwartaal van 2020 te publiceren op de 
website van de gemeente Lingewaard. 

 

4  264067 Budgethoudersregeling 
gemeente Lingewaard 2021 
 

FIN  
Besloten is de 'Budgethoudersregeling gemeente Lingewaard 2021' 
vast te stellen onder gelijktijdig intrekking van de  
‘Budgethoudersregeling gemeente Lingewaard 2018’. 
 

5  269581 Vaststelling hogere 
grenswaarden en vaststelling 
bestemmingsplan Gendt, Markt 22-
24 

RB  
Besloten is: 

1. hogere grenswaarden vast stellen conform de 
ontwerpbeschikking zoals deze ter inzage heeft gelegen;  

2. De gemeenteraad voor te stellen:  
a. de Reactienota zienswijzen (en ambtshalve 

wijzigingen) bestemmingsplan Gendt, Markt 22-24 
vast te stellen;  

b. het bestemmingsplan Gendt, Markt 22-24 met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.263 - VG01 
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp vast te 
stellen langs elektronische weg en in analoge vorm;  

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

 

6  272189 Ontwikkelstrategie 
woningbouw Zandsestraat Bemmel 
en samenwerkingsovereenkomst 
Jansen Bouwontwikkeling 

PR  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met: 

Datum: 4 mei 2021 

Tijd: 09:00 – 11:00 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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

a. het hanteren van een faciliterend grondbeleid voor de 
ontwikkeling van de woningbouwlocatie Zandsestraat; 
b. de samenwerkingsovereenkomst met Jansen 
Bouwontwikkeling B.V. en de hierin opgenomen 
uitgangspunten voor de ontwikkeling van de locatie; 

2. nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het 
ontwikkelen van de locatie d.m.v. faciliterend grondbeleid, 
met de marktpartij die in het plangebied een grondpositie 
heeft (Jansen Bouwontwikkeling B.V. uit Wijchen) de 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan; 

3. aan de omwonenden en andere geïnteresseerden die zich 
in het verleden hebben gemeld de opgestelde nieuwsbrief te 
sturen om hen te informeren over de stand van zaken 
rondom de ontwikkeling van de woningbouwlocatie 
Zandsestraat. 

 
 

7  284344 Ontwerp 
meerjarenprogrammabegroting 
(inclusief gewijzigde begroting 
2021) BVO DRAN 2022 – 2025 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de ontwerp 
meerjarenprogrammabegroting van de BVO DRAN; 

2. de gemeenteraad voor te stellen de zienswijze op de 
ontwerp meerjarenbegroting vast te stellen en het bestuur 
van de BVO hiervan in kennis te stellen; 

3. kennis te nemen van de financiële consequenties van de 
ontwerp meerjarenbegroting voor de begroting van de 
gemeente. 

 

8  285280 Financiële stukken en 
kaderbrief Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal Domein Centraal Gelderland 
(MGR SDCG) 
 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de Kaderbrief bij jaarverslag 2020, de 
meerjarenbegroting 2022- 2025 (incl. begrotingswijziging 
2021 en uitvoeringsprogramma 2022) en het Jaarverslag 
2020; 

2. in te stemmen met de opgestelde zienswijzebrief over de 
concept-meerjarenbegroting 2022-2025; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de zienswijze van het college op de concept-
meerjarenbegroting 2022 – 2025. 

 
NB. Openbaar 6 mei 2021. 
 

9  285928 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
voortgang IHP-vervolgvragen 
 

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

10  285940 Regionale klimaat Adaptatie 
Strategie en Samenwerkingsagenda 
regio Rivierenland 
 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de Regionale Adaptatie Strategie 
‘Rivierengebied Klimaatbestendig, samen aan de slag!’. 

2. in te stemmen met de Regionale Samenwerkingsagenda 
‘Rivierengebied Klimaatbestendig, samen aan de slag!’. 

3. de Regionale Adaptatie Strategie en Samenwerkingsagenda 
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

11  286094 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
openbaar vervoer concessie 
Arnhem-Nijmegen 2023 

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

12  287859 Concept regionale agenda 
en begroting 2022 Groene 
Metropoolregio Arnhem - Nijmegen 

STAF  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de concept regionale agenda en de 
begroting 2022 van de Metropoolregio Arnhem – Nijmegen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen de reactie op regionale 
agenda vast te stellen en als resultaat van de 
consultatieronde aan de metropoolregio Arnhem- Nijmegen 
te zenden; 

3. de gemeenteraad voor te stellen om de reactie op de 
ontwerpbegroting 2022 vast te stellen en als zienswijze aan 
de Groene metropoolregio te zenden; 

4. de financiële consequenties van de begroting 2022 op te 
nemen en af te wegen in de kadernota 2022. 

 

13  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

a. 228127 Ontwikkelstrategie woningbouw Zandsestraat Bemmel 
Besloten is:  

1. in te stemmen met de uitgangspunten voor de ontwikkeling 
van de locatie Zandsestraat Bemmel; 

2. bij de marktpartij die in het plangebied een grondpositie 
heeft (Jansen Bouwontwikkeling B.V. uit Wijchen) te polsen 
of men op basis van deze uitgangspunten de volledige 
planrealisatie op wil pakken;  

3. indien Jansen Bouwontwikkeling B.V. de volledige 
planrealisatie conform deze uitgangspunten op wil pakken, 
aan de gemeenteraad voor te stellen om deze locatie te 
ontwikkelen met faciliterend grondbeleid. 

 
 (besluit 8 december 2020) 
 

14  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BMO 
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 13 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

15  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 4 mei 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


