
Pag. 1 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 8 juni 
2021 

STAF 
Besloten is de op 8 juni 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen met inachtneming van een kleine 
correctie onder besluitnummer 5. 
 

2  301302 Toewijzing aanvraag om 
tegemoetkoming in planschade 
 

RB  
Besloten is: de aanvraag om tegemoetkoming in schade toe te 
wijzen conform de advisering van Kraan & De Jong ter grootte van  
€ 6.000,- , vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 7 juli 2020 tot 
de dag van uitbetaling; 
 

3  295749 Jaarverantwoording 
Kinderopvang 2020 
 

SB  
Besloten is: 

1. het “Jaarverslag Kinderopvang 2020 gemeente 
Lingewaard”, inclusief de jaarverantwoording kinderopvang 
gemeenten 2020 conform de bijlagen vast te stellen. 

2. de “Jaarverantwoording kinderopvang gemeenten 2020” 
beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het jaarverslag en de jaarverantwoording 2020. 

 

4  298154 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO inzake OZB belasting 2021 
 
 

FIN  
Besloten is de door CDA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

5  300957 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO inzake Wietkweker naar 
Lingewaard 

VTH  
Besloten is de door B06 gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

6  302591 Terugkoppeling resultaten 
verkeersonderzoeken 
Kruispuntanalyses en 
Verkeersveiligheid rotondes 

RB  
Besloten is:  

1. kennis te nemen van: 
a. het verkeersonderzoek Kruispuntanalyses Lingewaard; 
b. het verkeersonderzoek Verkeersveiligheid rotondes. 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

de resultaten van de verkeersonderzoeken. 
 

7  302727 Toestemming overdracht 
opstalrecht Sportcentrum de 
Schaapskooi aan vennootschap 
(B.V.) 
 

PR  
Besloten is: 

1. toestemming te verlenen voor de overdracht van het 
opstalrecht ter plaatse van Sportcentrum de Schaapskooi 
aan een vennootschap (B.V.); 

2. in dit geval geen gebruik te maken van het voorkeursrecht 
tot koop van het opstalrecht. 

Datum: 15 juni 2021 

Tijd: 10.30 – 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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 Onderwerp Team en Besluit 

 

8  303447 Oprichten Warmtenetwerk 
Lingewaard B.V. 

 

 

PR  
Besloten is: 

1. onder voorbehoud van bekrachtiging door de 
gemeenteraad, in te stemmen met deelname in de op te 
richten Warmtenetwerk Lingewaard B.V.; 

2. het besluit tot deelname aan de gemeenteraad voor te 
leggen en de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen om 
binnen een termijn van twee weken haar wensen en 
bedenkingen naar voren te brengen; 

3. wethouder Slob te machtigen om de gemeente als 
aandeelhouder in Warmtenetwerk Lingewaard B.V. te 
vertegenwoordigen.  

 

9  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

ORV 
255945 Afzien van voorkeursrecht sportcentrum De Schaapskooi. 
 
Besloten is:  
1. in dit geval geen gebruik te maken van het voorkeursrecht tot 
koop van het opstalrecht;  
2. toestemming te verlenen voor de verkoop van het opstalrecht 
aan de (potentiële) koper;  
3. mandaat aan wethouder Janssen te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage 
(antwoordbrief) aan te brengen. 
 
(Besluit van 23 februari 2021) 
 

PR 
187927 Aanvraag uitbreiding IKC Binnenstebuiten. 
 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de aanvraag tot uitbreiding van IKC 
Binnenstebuiten in Huissen met twee lokalen; 

2. kennis te nemen van de keuze van schoolbestuur 
Wonderwijs om zelf het bouwheerschap op zich te nemen;  

3. onder voorbehoud van instemming met de 1e tussentijdse 
rapportage 2021 door de gemeenteraad: 
a.in te stemmen met het beschikbaar stellen van een 
voorbereidingsbudget van € 59.000,- incl. BTW aan 
Stichting Wonderwijs; 
b.in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 4.500,- 
incl. BTW ten behoeve van het opstellen van een 
samenwerkingsovereenkomst;  
c. in te stemmen met de concept beschikking. 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
uitbreiding IKC Binnenstebuiten;  

5. geheimhouding op de bijlagen 8 en 9 op te leggen en al 
hetgeen hierover tijdens de collegevergadering wordt 
besproken op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 sub b (financiële belangen van de gemeente) 
en sub g (voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
rechtspersonen of derden) van de Wet openbaarheid van 
bestuur, dit in verband met een aanbesteding en tot het 
moment dat er een onherroepelijke gunning heeft 
plaatsgevonden. 
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 Onderwerp Team en Besluit 

(Besluit van 8 juni 2021) 
 

10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 18 en 25 mei en 1 juni 2021 voor kennisgeving aan 
te nemen. 
 

11  Uitnodigingen b&w BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 15 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 

 


