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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 25 mei 
2021 

STAF 
Besloten is de op 25 mei 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  293754 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
uitvoering motie “service op 
scheiden” 

ORV  
Besloten is de door D66 en VVD gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  294634 Evaluatie en verlenging pilot 
afwijkende woningtypen ’t Zand 
Huissen 
 

PR  
Besloten is: 

1. de twee jaar durende pilot in ’t Zand met drie jaar te 
verlengen waardoor initiatiefnemers in ’t Zand Huissen de 
ruimte krijgen om andere woonvormen te ontwikkelen bij 
functieverandering; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
voortgang ontwikkelvisie ’t Zand Huissen en voortzetting 
pilot. 

 

4  295938 Windpark Caprice, 
raadsinformatienota over de stand 
van zaken 

RB  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de stand van zaken windpark Caprice; 

2. in te stemmen met de opgestelde brief. 
 

5  260174 Beslissing op bezwaar 
invorderingsbesluit Molenstraat 6 
Angeren 

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

advies voor de bezwaarschriften: 

1. de bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun bezwaar; 

2. de aangevoerde bezwaren ongegrond te verklaren; 

In afwijking van het advies van de vaste commissie van advies voor 

de bezwaarschriften: 

3. het bestreden besluit in stand te laten voor zover het een 

bedrag van € 50.000,- betreft.  

 
 

6  257411 Actualiseren aanwijzings- en 
mandaatbesluiten belastingen 
 
 

FIN  
Besloten is: 

1. het “Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar, WOZ-ambtenaar 
en invorderingsambtenaar gemeente Lingewaard 2021” vast 
te stellen; 

2. de “Aanwijzing onbezoldigd belastingambtenaren 
Lingewaard 2021” vast te stellen. 

Datum: 1 juni 2021 

Tijd: 09:00 – 12:30 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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7  273624 Experience the Horticulture 
 

PR  
Besloten is: 

1. het inspiratieboek Experience the Horiculture NEXT garden 
te steunen; 

2. in te stemmen met de intentieovereenkomst voor een nieuw 
samenwerkingsverband; 

3. in te stemmen met het consulteren van marktpartijen; 
4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

het project Experience the Horticulture NEXT garden. 
 
 

8  286017 Energietransitie – 
informatienota stand van zaken 

RB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de stand van zaken warmtetransitie. 
 
 

9  290611 Afwijking inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2017 
verlenging inhuur projectleider 
 

PR  
Besloten is af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
2017 ten behoeve van de verlenging van de inhuur van een 
projectleider voor het project accommodatie Jonge Kracht bij het 
team Projectrealisatie. 
 

10  

 

293629 NEXTgarden jaarverslag 
2020 en jaarplan 2021 

PR  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van het NEXTgarden jaarverslag 2020 en 
jaarplan 2021; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
jaarstukken NEXTgarden; 

3. mandaat aan de wethouders Sluiter en Slob te verlenen om 
namens het college de laatste tekstuele aanpassingen in 
bijlage 1 aan te brengen. 

 

11  293937 Bestuursverklaring TOZO 1 SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de bestuursverklaring toepassing 
hardheidsclausule uitvoering TOZO 1 en de 
bestuursverklaring te ondertekenen; 

2. de bestuursverklaring ter vaststelling aan de gemeenteraad 
aan te bieden. 

 

12  293853 Verzoek planologische 
medewerking realisatie twee 
woningen Blauwe Hoek 23-23a 
Doornenburg 

PR  
Besloten is het verzoek om planologische medewerking af te wijzen. 
 
Wethouders Witjes en Slob hebben noch aan de beraadslaging 
noch aan de besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp 
deelgenomen ter voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling. 
 

13  296314 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Onrust Stichting De Linge - 
Teruglopende leerlingenaantallen 
Drieluik 

SB  
Besloten is de door LBL gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 
 



Pag. 3 
 
 
 
 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

14  296471 Aankondigingsborden 
Lingewaard 

RB  
Besloten is:  

1. de aanbesteding te starten voor minimaal 6 digitale 
informatieborden verdeeld over Lingewaard op de locaties 
zoals eerder door het college vastgesteld; 

2. een overeenkomst te sluiten met een concessiehouder voor 
een termijn van 10 jaar tegen een overeen te komen 
afdracht; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
aankondigingsborden Lingewaard; 

4. mandaat aan wethouder Witjes te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de 
informatienota aan te brengen. 
 

 

15  297846 Subsidieregeling 
aanvullende ondersteuning sociaal 
maatschappelijke organisaties 2021 

SB  
Besloten is: 
1. de Subsidieregeling aanvullende ondersteuning sociaal 
maatschappelijke organisaties 2021 vast stellen, dit onder 
gelijktijdige intrekking van de Subsidieregeling Corona vangnet 
sociaal maatschappelijke organisaties, zoals vastgesteld door het 
college van burgemeester en wethouders op 26 januari 2021; 
2. het aanvraagformulier bij de subsidieregeling als bedoeld onder 
beslispunt 1 vast stellen; 
3. mandaat met de mogelijkheid van ondermandaat te verlenen aan 
de teammanager Bedrijfsbureau Sociaal Domein overeenkomstig 
het opgestelde mandaatbesluit; 
4. in te stemmen met het communicatieplan over het corona 
vangnet sociaal maatschappelijke organisaties. 
 

16  298046 Informatienota 
gemeenteraad vervanging ICT-
infrastructuur en inzet 
systeembeveiliger 
 
 

IV  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de meerkosten van de vervanging van de ICT-infrastructuur en 
de formatie-uitbreiding voor systeembeveiliging. 

17  296356 Gebruik woning Molenwei 55 
Bemmel 
 
 

RB  
Besloten is: in principe in te stemmen met een gebruik van de 
woning aan de Molenwei 55 in Bemmel voor burgerbewoning onder 
de volgende voorwaarden:  

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van twee jaar 
waarbinnen de initiatiefnemer een omgevingsvergunning 
moet hebben aangevraagd; 

b. met de initiatiefnemer wordt een 
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. 

18  295674 Herijking beleidsregels 
TONK 2e wijziging 

SB  
Besloten is: 

1. de Beleidsregels TONK Lingewaard 2021 te verruimen door;  
a. verlaging van de norm voor de inkomensdaling van 25% 
naar 15% en; 
b. uitbreiding van de staffel van de woonquote, waarbij 
huishoudens met zeer hoge woonlasten in relatie tot hun 
inkomen een driedubbele (€ 2.250) of vierdubbele TONK (€ 
3.000) kunnen ontvangen; 

2. de gewijzigde beleidsregels met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2021 vast te stellen als Beleidsregels TONK 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/296356
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gemeente Lingewaard 2021, dit onder gelijktijdige intrekking 
van de huidige Beleidsregels TONK gemeente Lingewaard 
2021, vastgesteld door het college van burgemeester en 
wethouders op 13 april 2021; 

3. de eerdere TONK aanvragen op basis van de verruimde 
beleidsregels te herbeoordelen; 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de wijziging van de beleidsregels. 

19  297691 Preventieakkoord 
Lingewaard ‘Samen voor een 
gezond Lingewaard’ 2021-2023 

SB  
Besloten is: 

1. de gemeentelijke inzet en acties te onderschrijven door 
commitment aan het Preventieakkoord Lingewaard ‘Samen 
voor een gezond Lingewaard’ uit te spreken in de online 
bekrachtigingsbijeenkomst; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het Preventieakkoord Lingewaard. 

20  298377 Verslag gemeentearchivaris 
Lingewaard 2021 
 

IV  
Besloten is: 

1. het verslag gemeentearchivaris 2021 vast te stellen; 
2. de brief over het verslag gemeentearchivaris 2021 aan de 

gemeenteraad vast te stellen; 
3. de brief over het verslag gemeentearchivaris 2021 aan de 

Gedeputeerde Staten van Gelderland vast te stellen. 

21  300100 Tussenrapportage taskforce 
sociaal domein Q1 2021 

SB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met de 1e tussenrapportage taskforce 
sociaal domein 2021; 

2. de 1e tussenrapportage met begeleidende 
raadsinformatienota ter informatie aan de 
gemeenteraad aan te bieden; 

3. mandaat aan wethouder Slob te verlenen om namens 
het college de laatste tekstuele aanpassingen in de 
informatienota aan te brengen. 

22  Uitnodigingen b&w BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/298377

