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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 29 juni 
2021 

STAF 
Besloten is de op 29 juni 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2   308987 Bouwplan Mariaplein 
Haalderen 
 
 

RB  
Besloten is medewerking te verlenen aan het verzoek van 
Waardwonen om de gestelde uiterlijke termijn voor de realisering 
van het project te verlengen tot 1 december 2022. 
 

3  312130 Reactie college op 
hoofdlijnen verstedelijkingsstrategie 
Groene Metropoolregio 
 
 
 

Staf  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de reactie van het college op de 
hoofdlijnen voor de verstedelijkingsstrategie Groene 
Metropoolregio; 

2. mandaat aan wethouder Witjes te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage 
(brief) aan te brengen. 

 

4  294592 Uitkomsten onderzoek ODRA 
Albero Zorggroep 
 
 
 

BSD  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over uitkomsten van het onderzoek door de Omgevingsdienst Regio 
Arnhem over de Albero Zorggroep. 
 

5   308985 Schriftelijke vragen ex art. 18 
RvO gemeenteraad inzake 
informatienota Energietransitie 
 

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

6  303238 Ambitie en 
Samenwerkingsagenda Boven-Linge 

 

RB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de aanpak, voortgang en huidige resultaten van het project 
Ambitiedocument en Samenwerkingsagenda voor de Boven-Linge. 
 

7  310381 oprichten Warmtenetwerk 
Lingewaard BV 
 
 

PR  
Besloten is: 

1. vast te stellen, dat er binnen de gestelde termijn van 2 
weken door de leden van de gemeenteraad geen wensen 
en bedenkingen kenbaar zijn gemaakt ten aanzien van 
deelname aan Warmtenetwerk Lingewaard BV;  

2. de gemeenteraad door middel van een raadsbesluit te laten 
bekrachtigen dat wordt afgezien van het geven van wensen 

Datum: 6 juli 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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 Onderwerp Team en Besluit 

en bedenkingen met betrekking tot deelname aan 
Warmtenetwerk Lingewaard BV. 

 

8  311408 Schriftelijke vragen ex art. 18 
RvO gemeenteraad inzake  
Kilometers AVAN vaccinatiecentra 
 

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

 

Vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


