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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 1 juni 
2021 

STAF 
Besloten is de op 1 juni 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  289738 Jaarstukken 2020 FIN 
Besloten is: 
1. in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2020; 
2. in te stemmen met de voorstellen tot bestemming van het 

rekeningresultaat; 
3. het jaarverslag en de jaarrekening (jaarstukken) 2020 ter 

vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 
4. wethouder Witjes te mandateren om eventuele tekstuele 

wijzigingen aan te brengen in de jaarstukken, 
   

3  303369 1e tussentijdse rapportage 
2021 

FIN  
Besloten is: 
1. in te stemmen met de 1e tussentijdse rapportage 2021 en het 

bijbehorende raadsvoorstel en -besluit; 
2. de 1e tussentijdse rapportage 2021 ter behandeling aan te 

bieden aan de gemeenteraad; 
3. de portefeuillehouder financiën te mandateren om eventuele 

tekstuele wijzigingen aan te brengen in de 1e tussentijdse 
rapportage 2021. 

 

4  303370 Kadernota 2022 
 
 

FIN  
Besloten is: 

1. de Kadernota 2022 inclusief de daarin opgenomen 
uitgangspunten voor de Begroting 2022 ter besluitvorming 
voor te leggen aan de gemeenteraad; 

2. de gemeenteraad te adviseren het tekort op de 
afvalinkomsten vanaf 2022 deels te verwerken in het 
vastrecht, deels in het diftar-tarief van de afvalstoffenheffing 
en de exacte uitwerking hiervan op te nemen in de 
Begroting 2022; 

3. wethouder Witjes te mandateren om eventuele tekstuele 
wijzigingen aan te brengen in de Kadernota 2022. 

 

5  292727 Maatregelenprogramma 
GMP-plus  
 

PR  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om het 
Maatregelenprogramma GMP-plus vast te stellen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen om de planvoorbereiding 
van de eerste 10 projecten van de geprioriteerde 
maatregelenlijst in 2022 aan te vangen. Dit zijn de 7 
infrastructurele projecten: 

Datum: 8 juni 2021 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Zaal Flieren, gemeentehuis 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 

 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/292727
https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/292727
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

a. Realisatie vrijliggende fietspaden rotonde 
Helmichstraat – Stadswal- Huismanstraat in 
Huissen;  

b. Rotonde v.d. Mondeweg-Van Elkweg-Van 
Nispenlaan in Bemmel (samen met de provincie); 

c. Reconstructie Bredestraat-noord in Huissen 
d. Reconstructie Bredestraat-zuid in Huissen; 
e. Reconstructie Papenstraat in Bemmel; 
f. Reconstructie Huismanstraat in Huissen; 
g. Financiёle haalbaarheid bochten Karstraat 

onderzoeken en een geactualiseerde kostenraming 
maken; 

En 3 verkeersonderzoeken uit te voeren: 
a. Verkeersonderzoek rotonde Stadswal – Van 

Voorststraat – Stadswal Noord – Langekerkstraat in 
Huissen; 

b. Rotonde Karstraat – Nijverheidstraat / Integrale 

verkeersstudie (vracht)verkeer van/naar 

bedrijventerrein Pannenhuis; 
c. Verkeersonderzoek fietsinfrastructuur in 

Lingewaard; 
3. de gemeenteraad voor te stellen om een 

voorbereidingskrediet van € 500.000 te voteren om de 
planvoorbereidingskosten te dekken van de eerste 5 nieuwe 
infrastructurele projecten van de Maatregelenlijst GMP-plus 
en dit bedrag te dekken vanuit het beschikbare GMP budget 
2022; 

4. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het 
structureel ophogen van het exploitatiebudget voor het 
uitvoeren van verkeersonderzoeken van € 30.000 naar € 
75.000 en het benodigde exploitatiebudget op te nemen in 
de kadernota 2022; 

5. de gemeenteraad voor te stellen om jaarlijks een extra 
investeringsbudget van € 150.000 beschikbaar te stellen om 
bij rioolvervanging en groot onderhoud, infrastructuur aan te 
kunnen passen en ‘werk met werk’ te kunnen maken en de 
daaruit voortvloeiende kapitaallasten (€ 5.000 per jaar) op te 
nemen in de kadernota 2022; 

6. de gemeenteraad voor te stellen om een Mobiliteitsfonds in 
te richten voor het verhalen van kosten voor infrastructurele 
aanpassingen die door een ruimtelijke ontwikkeling wordt 
veroorzaakt. 

 

6  287536 Variantkeuze oversteek 
snelfietsroute Ressensestraat 

PR  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de schriftelijke reactie van de provincie 
Gelderland; 

2. het voornemen uit te spreken om varianten 9 en 10 uit te 
werken; 

3. alvorens een definitief besluit te nemen over de 
uitwerkingsvarianten, de gemeenteraad te betrekken bij de 
besluitvorming overeenkomstig het opgestelde 
raadsvoorstel. 

 

7  295519 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Project ViA15 / doortrekking A15 

PR  
Besloten is de door Lingewaard.NU gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

8  298259 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Langstraat 289, Gendt 

RB  
Besloten is: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Lingewaard, Langstraat 289, Gendt’ (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.257-ON01) voor 
functieverandering op het perceel Langstraat 289 in Gendt; 
2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor 
de nieuwe woning;  
3. met de initiatiefnemer een grondexploitatieovereenkomst en 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan;  
4. na de betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de ter inzage legging van 
het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere 
waarden. 
 

9  299056 Begraafplaatsadministratie ORV  

Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 

over de begraafplaatsadministratie. 
 

10  300463 Afwijzing verzoek 
planologische medewerking Blauwe 
Hoek Doornenburg 

RB  
Besloten is: in te stemmen met de opgestelde brief aan  
initiatiefnemer. 
 
NB. Wethouder Slob heeft noch aan de beraadslaging noch aan de 
besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp deelgenomen ter 
voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling. 
 

11  300776 aanwijzingsbesluit algemeen 
commandant bevolkingszorg 
veiligheidsregio 
 

P&O  
Besloten is: 
Drs. I.P. van der Valk per 3 mei 2021 aan te wijzen als algemeen 
commandant bevolkingszorg voor de veiligheidsregio. 
 

12  300786 Park Lingezegen, 
jaarstukken 2020 en begroting 2022 

RB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de concept jaarstukken 2020 en 
begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Park 
Lingezegen; 

2. in te stemmen met de concept zienswijze op de begroting 
2022 van Park Lingezegen; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling 
Park Lingezegen. 

 

13  301270 Raadsbesluit Regionale 
Energie Strategie 

RB  
Besloten is: in te stemmen met het verzenden van de brief met 
raadsbesluit RES aan de Regiegroep RES regio Arnhem-Nijmegen. 
  

14  249486  Principemedewerking 
Zonnepark Hagevoort, Mekrisveld 1 
in Gendt 

RB  
Besloten is: 
1. in principe planologische medewerking verlenen aan het initiatief 
om een zonnepark te realiseren op het perceel Mekrisveld 1, 
kadastraal bekend gemeente Gendt sectie E, nummer 290; 
2. het door initiatiefnemer laten tekenen van een overeenkomst 
waarin de afwenteling van het planschaderisico is geregeld; 
3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 
project. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

15  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORV (P. MOM) 
278150 Financiële ontwikkelingen binnen het afvaldossier in relatie 
tot de jaarrekening 2020 
 
Besloten is: 
1. in te stemmen met de informatienota over de financiële 
ontwikkelingen binnen het afvaldossier in relatie tot de jaarrekening 
2020; 
2. de informatienota gelijktijdig met de jaarstukken 2020 aan te 
bieden aan de gemeenteraad; 
3. mandaat aan wethouder Janssen te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de informatienota aan 
te brengen. 
 
(Besluit van 1 juni 2021) 

 

Vastgesteld in de vergadering van 8 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 

 


