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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 4 mei 
2021 

STAF 
Besloten is de op 4 mei 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  285760 Financiële jaarstukken 
ODRA  

RB 
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de initiële 
begroting 2021 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem 
(ODRA). 

2. in te stemmen met de concept-zienswijze op de begroting 
ODRA 2022. 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de financiёle jaarstukken van de ODRA. 

 

3  287684 Principemedewerking 
functieverandering 
Zandvoortsestraat 3, 3a, 5 en 7 
Gendt 

PR  
Besloten is: in principe planologische medewerking te verlenen aan 
de functieverandering betreffende Zandvoortsestraat 3, 3a, 5 en 7 te 
Gendt (percelen: Gendt, sectie E, nummers 201, 1092, 1093) voor 
de bouw van twee vrijstaande woningen en de herbestemming van 
de bestaande bedrijfswoningen tot burgerwoningen 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. 

 

4  290773 Deelname aan de Stichting 
Centrum Management Lingewaard 

RB  
Besloten is: 

1. vast te stellen, dat er binnen de gestelde termijn van 2 
weken door de leden van de gemeenteraad geen wensen 
en bedenkingen kenbaar zijn gemaakt ten aanzien van de 
voorgenomen deelname door de gemeente aan de stichting 
Centrum Management Lingewaard (CML); 

2. de gemeenteraad door middel van een raadsbesluit te laten 
bekrachtigen dat wordt afgezien van het geven van wensen 
en bedenkingen met betrekking tot deelname aan de 
stichting CML; 

3. met inachtneming van bovenstaande beslispunten, 
definitief over te gaan tot deelname aan de stichting CML. 

 

 Datum: 11 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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 Onderwerp Team en Besluit 

5  291949 Reactie brief Vossenhol d.d. 
16-03-2021 
 
 

PR  
Besloten is de brief van de werkgroep Vossenhol over de plannen 
met het Vossenhol schriftelijk te beantwoorden. 
 

6  292752 Voortzetten was- en 
strijkservice als algemene 
voorziening 
 
 

SB 
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de resultaten van de evaluatie van de 
pilot algemene was- en strijkservice;  

2. de gemeenteraad voor te stellen om de was- en strijkservice 
als algemene voorziening aan te bieden per 1 januari 2022;  

3. de gemeenteraad voor te stellen om: 
a. de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Lingewaard 2022 vast te stellen per 1 januari 2022; 
b. de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Lingewaard 2021 in te trekken per 1 januari 2022;  
4. onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad 

met beslispunt 2, af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2017 ten behoeve van de inkoop van 
de was- en strijkservice; 

5. onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad 
met beslispunt 2, de pilotperiode te verlengen tot 1 januari 
2022. 

 

7  292870 Reactie brief 
VDR/Wijkplatform Bemmel -West 
oversteek Ressensestraat d.d. 01-
03-2020 
 
 

PR  
Besloten is: 

1. de brief van de Vereniging Dorpsbelangen Ressen (VDR) / 
Wijkplatform Bemmel-West over de plannen van de 
oversteek RijnWaalpad op de Ressensestraat in Ressen 
schriftelijk te beantwoorden; 

2. mandaat aan wethouder Sluiter te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de reactiebrief 
aan te passen. 

 

8  293392 Vaststellen gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling 
Groene Metropoolregio Arnhem 
Nijmegen  

STAF  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om het college 
toestemming te verlenen om de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio 
Arnhem Nijmegen vast te stellen; 

2. onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, 
de gewijzigde regeling vast te stellen en te ondertekenen. 

 

9  293396 Concept bestuursakkoord 
Groene Metropoolregio 

STAF  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van het concept bestuursakkoord van de 
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het concept bestuursakkoord; 

3. na het informeren van de gemeenteraad, het bestuur van de 
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen te berichten dat 
de gemeente zich herkent in het concept bestuursakkoord. 

 

10  293763 Jaarstukken 2020 
Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem 
– Nijmegen 

STAF  
Besloten is: 
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1. kennis te nemen van het concept jaarverslag en de 
jaarrekening 2020 van het Gemeenschappelijk Orgaan 
Arnhem Nijmegen; 

2. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 
2020 van de Stichting Economic Board; 

3. geen zienswijze in te de dienen op het concept jaarverslag 
en de jaarrekening 2020 van het Gemeenschappelijk 
Orgaan Arnhem Nijmegen en de Stichting Economic Board; 

4. het restant van de jaarrekening beschikbaar te houden voor 
de mogelijk (extra) uitgaven van de Groene Metropoolregio 
in 2021/2022; 

5. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de jaarstukken 2020 Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem 
Nijmegen en de Stichting Economic Board. 

 

11  293896 Informatieprotocol en 
richtlijnen voor in- en uittreding 
Groene Metropoolregio Arnhem  
Nijmegen 

STAF  
Besloten is: 

1. kennis nemen van het informatieprotocol en de richtlijnen 
voor in- en uittreding van de Groene Metropoolregio Arnhem 
Nijmegen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het informatieprotocol en de richtlijnen; 

3. na het informeren van de gemeenteraad, het bestuur van de 
Groene Metropoolregio te informeren dat de gemeente 
afziet van het indienen van een zienswijze. 

 

12   Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

 

 

 

 

a. 287640 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot 3000m2 
Houtakker II 
Besloten is in te stemmen met de verkoop van een bedrijfsperceel, 
groot ca 3000m2, op Houtakker II te Bemmel. 
 
(Besluit 20 april 2021) 

b. 287663 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot ca 1850m2 
Houtakker II 
Besloten is in te stemmen met verkoop van een bedrijfsperceel, 
groot 1850m2, op Houtakker II te Bemmel. 
 
(Besluit 20 april 2021) 

c. 287677 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot ca 3500m2 
Houtakker II 
Besloten is in te stemmen met de verkoop van een bedrijfsperceel, 
groot 3500m2, op Houtakker II te Bemmel 
 
(Besluit 20 april 2021) 

d. 272056 Voorontwerpbestemmingsplan Wapen van Bemmel 
Besloten is: 

1. in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Wapen van Bemmel’ (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.249-ON01) voor 
woningbouwontwikkeling naast het perceel plaatselijk 
bekend Dorpsstraat 52a in Bemmel;  

2. af te wijken van de voorwaarde uit principemedewerking 
om circa 20% van de appartementen in de middenhuur te 
realiseren en in plaats daarvan het gehele programma in 
de vrije sector koop te realiseren; 
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3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het project. 

 
(Besluit 4 mei 2021) 

13  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

BMO 
Besloten is de besluitenlijst van Provinciale Staten van Gelderland 
d.d. 28 april 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

14  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 11 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 

 


