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 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 11 mei 
2021 

STAF 
Besloten is de op 11 mei 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  294341 Intentieverklaring Gastvrije 
Waaldijk 

RB  
Besloten is: 

1. te bevestigen dat 300 meter Waaldijk vanaf de 
gemeentegrens met Nijmegen tot aan Sprok bij Bemmel de 
inrichting en het wegprofiel van “Gastvrije Waaldijk” kan 
worden gerealiseerd; 

2. de intentie uit te spreken dat onze gemeente toetreedt tot de 
samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de 
realisatie van wegprofiel en inrichting die hoort bij “Gastvrije 
Waaldijk” op basis van de voorwaarden die in de 
samenwerkingsovereenkomst staan; 

3. de benodigde bijdrage van € 125.000,- voor uitbreiding van 
het project met 13 km Waaldijk tot aan het splitsingspunt 
Rijn-Waal op te voeren en af te wegen in de Kadernota 
2022; 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de intentieverklaring; 

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

 

3  224361 Subsidieregeling 
Tegemoetkoming kosten 
Kinderopvang Sociaal-Medische 
Indicatie (SMI) 2021 
 

SB  
Besloten is de subsidieregeling “Tegemoetkoming kosten 
Kinderopvang Sociaal-Medische Indicatie (SMI) 2021” vast te stellen 
per 1 juni 2021 en gelijktijdig de beleidsregels "Tegemoetkoming 
kosten kinderopvang op basis van Sociaal Medische Indicatie (SMI) 
Lingewaard 2019” in te trekken. 
 

4  274318 Informatienota Jaarcijfers 
discriminatie 2020 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van het verslag ‘Jaarcijfers 2020 
discriminatie’. 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de aanpak van discriminatie en pesten. 

 

5  284763 Bestemmen en onttrekken 
openbaarheid wegen 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen om: 

a. de wegen/paden (of gedeelten hiervan) zoals genoemd in 
bijlage 1 van het raadsvoorstel te onttrekken aan de 
openbaarheid; 

Datum: 18 mei 2021 

Tijd: 09:00 – 12:00 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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b. de wegen/paden (of gedeelten hiervan) zoals genoemd in 
bijlage 1 van het raadsvoorstel te bestemmen als openbare 
weg. 

 

6  288871 Reconstructie Kamervoort 
Angeren 

PR  
Besloten is: 
1. in te stemmen met het ontwerp voor de reconstructie aan de 

Kamervoort in Angeren; 
2. het uitvoeringsbudget ter hoogte van het bedrag als genoemd in 

bijlage 2 te voteren; 
3. de kosten te dekken uit de volgende posten (bedragen als 

genoemd in bijlage 2): 
a. Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 
b. Maatregelen Verkeershandhavingsprojecten  
c. SPV subsidie van het ministerie van I&W 
d. Bestemmingsreserve Rehabilitatie Wegen; 

4. de onttrekking uit de bestemmingsreserve Rehabilitatie Wegen 
mee te nemen in de 1e turap 2021;  

5. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de 
reconstructie aan de Kamervoort in Angeren. 

  

7  292455 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake (Pre-) 
mantelzorgwoningen 

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

8  292920 Jaarverslag 2020 VGGM  SB/VTH  
Besloten is:  

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2020 van de VGGM; 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over     
het jaarverslag 2020 van de VGGM. 

 

9  293739 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Huisvesting arbeidsmigranten-
vergunning tegenover beleid 
 

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

10  294615 Informatienota invoering 
Wet inburgering 2021 

SB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de invoering van de Wet Inburgering 2021. 
 

11  295944 Experiment gesloten 
coffeeshopketen 

VTH  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de stand van zaken m.b.t. Experiment gesloten 
coffeeshopketen. 
 

12  282571 Aanwijzingsbesluit 
gemeentearchivaris 

P&O  
Besloten is: 

1. de gemeentearchivaris van de gemeente Nijmegen als 
gemeentearchivaris voor de gemeente Lingewaard aan te 
wijzen; 

2. de plaatsvervangend gemeentearchivaris van de gemeente 
Nijmegen als plaatsvervangend gemeentearchivaris voor 
de gemeente Lingewaard aan te wijzen; 

3. het benoemingsbesluit van de gemeentearchivaris van de 
gemeente Nijmegen van 8 november 2011 in te trekken. 
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13  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

295647 Verlening Speld van Verdienste gemeente Lingewaard 
Besloten is in te stemmen met het voorstel tot verlening Speld van 
Verdienste aan betrokkene. 
 
(Besluit 11 mei 2021). 
 

14  Uitnodigingen b&w 
 

BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 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 

 


