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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team  en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 15 juni 
2021 

STAF 
Besloten is de op 15 juni 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  292655 Programma van Eisen OBC 
Bemmel 

PR  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van het Programma van Eisen en de 
inpassingsstudie van OBC Bemmel. 

2. geheimhouding op bijlage 1 (het Programma van Eisen) en 
bijlage 2 (de inpassingsstudie) op te leggen en al hetgeen 
hierover tijdens de collegevergadering wordt besproken, dit 
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), dit in verband met een aanbesteding en tot het 
moment dat er een onherroepelijke gunning heeft 
plaatsgevonden; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de stand van zaken van het Programma van Eisen en de 
inpassingsstudie. 
 

3  303075 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Capaciteit energieopwekking 

RB  
Besloten is de door D66 en CDA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

4  304688 Gevolgen meicirculaire 2021 
voor de gemeente Lingewaard 

FIN  
Besloten is: 
1. kennis te nemen van de gevolgen van de meicirculaire 2021 

voor de gemeente Lingewaard; 
2. de gemeenteraad te informeren over de gevolgen van de 

meicirculaire 2021; 
3. de gemeenteraad voor te stellen om: 

a. de gevolgen te verwerken in de begroting 2021; 
b. de gevolgen voor de jaarschijven 2022-2025 te zijner 

tijd te verwerken in de begroting 2022, met als 
uitgangspunt een sluitende meerjarenbegroting. 

4. aan wethouder Witjes het mandaat toe te kennen om, namens 
het college van burgemeester en wethouders, wijzigingen van 
tekstuele aard in de onderliggende documenten aan te brengen. 
 

5  289708 Ontwerp wijzigingsplan 
Houtakker II, toegangsweg 

RB 
Besloten is: 

Datum: 22 juni 2021 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Ridderzaal, Doornenburg 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

M. van Kooij, adjunct-directeur 

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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team  en Besluit 

1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Houtakker II, 
toegangsweg’ (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.199-ON01) voor het mogelijk maken van 
een verbinding  tussen de Karstraat en De Kazematten op 
het bedrijventerrein Houtakker II; 

2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet 
geluidhinder voor de woningen aan de Karstraat 19 en 
Karstraat 26 in Bemmel; 

3. de planologische procedure te starten door middel van het 
ter inzage leggen van het ontwerpwijzigingsplan en de 
ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder. 

 
 

6  290645 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Grindgat 3, Angeren 

RB  
Besloten is  

1. de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, Grindgat 3, Angeren’ 
overeenkomstig het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen 
c.q. digitaal beschikbaar is gesteld, langs elektronische weg 
(met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.240-VG01) en 
in analoge vorm ongewijzigd vast te stellen;  

2. de gemeenteraad voor te stellen af te zien van vaststelling 
van een exploitatieplan. 

 

7  296117 Subsidie Regeling Reductie 
Energiegebruik Woningen (RREW) 

RB  
Besloten is: 

1. een subsidie te verlenen aan Lingewaard Energie van  
€ 597.984,-- voor de coördinatie en uitvoering van de RREW 
in Lingewaard tot en met 31 juli 2022; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de RREW. 

 

8  296866 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Nieuwediep 9a Huissen 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen: 

1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Nieuwediep 9a Huissen’, overeenkomstig het ontwerp zoals 
dat ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal beschikbaar is 
gesteld, langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.256-VG01) en in 
analoge vorm ongewijzigd vast te stellen; 

2. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
 
 

9  297671 Vaststelling wijzigingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Lodderhoeksestraat 12, Angeren 

RB  
Besloten is: 

1. hogere grenswaarden Wet Geluidhinder vast te stellen 
conform de ontwerpbeschikking, zoals deze ter inzage 
heeft gelegen; 

2. het wijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Lodderhoeksestraat 12, Angeren’ overeenkomstig het 
ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal 
beschikbaar is gesteld, langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.251-VG01) en 
in analoge vorm vast te stellen; 

3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
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 Onderwerp Team  en Besluit 

10  302353 Verkeersonderzoek Plan 
Driegaarden 

RB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de resultaten van het 
verkeersonderzoek Plan Driegaarden; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de resultaten van het verkeersonderzoek Plan Driegaarden. 

 

11  303000 Inzet extra COVID-middelen 
Sociaal Domein 
 
 
 

SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de inzet c.q. verdeling van de extra 
COVID-middelen Sociaal Domein, zoals beschreven in de 
opgestelde memo “Sociaal sterker de crisis uit”; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over  
de inzet van extra COVID-middelen Sociaal Domein uit de 
decembercirculaire en maartcirculaire. 

 

12  304063 Beslissing op bezwaar 
weigeren omgevingsvergunning 
Viermorgen 11 in Bemmel 

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

1. het bezwaarschrift tegen de geweigerde 
omgevingsvergunning van 25 februari 2021 ontvankelijk te 
verklaren; 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het besluit in stand te laten. 

13  305098 Informatienota 
Jaarverslagen bezwaarschriften en 
klachten 2020 

JZ  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de jaarverslagen bezwaarschriften en klachten 2020. 
 

14  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

FIN 
a. 264073 Actualisatie financiële verordening gemeente Lingewaard 
2021 
Besloten is:  

1. in te stemmen met de ‘Financiële verordening gemeente 
Lingewaard 2021 inclusief de regeling Autorisatie 
begrotingswijzigingen 2021’. 

2. de ‘Financiële verordening gemeente Lingewaard 2021 
inclusief de regeling Autorisatie begrotingswijzigingen 
2021’ te bespreken in de auditcommissie van 21 juni 
2021;  

3. na bespreking in de auditcommissie de nieuwe 
financiёle verordening inclusief de nieuwe regeling 2021 
ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen 
overeenkomstig het opgestelde raadsvoorstel en 
concept raadsbesluit. 

 
(besluit 4 mei 2021) 
 

Griffie/ FIN  
b. 289752 Aanwijzing accountant 2021-2023. 
Besloten is: kennis te nemen van het voorstel van de financiële 
auditcommissie om Astrium Accountants aan te wijzen als 
accountant van de gemeente Lingewaard voor de dienstjaren 2021-
2023.  
 
(besluit 8 juni 2021) 
 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/289752
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 Onderwerp Team  en Besluit 

15  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 8 juni 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 22 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 

 


