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Datum: 13 juli 2021 

Tijd: 09:00 – 12:00 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 

 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1.  Openbare besluitenlijst b&w 6 juli 
2021 

STAF 
Besloten is de op 6 juli 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2.   292728 Investeringsbudget en 
grondexploitatie Aloysiuslocatie te 
Huissen 

PR  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om: 
a. een verliesvoorziening te treffen van € 1.400.000 

voor de grondexploitatie om de herontwikkeling van 
de Aloysiuslocatie en de herinrichting van het 
Raadhuisplein en omliggende openbare ruimte, 
mogelijk te maken. 

b. deze verliesvoorziening te treffen ten laste van de 
Algemene Reserve Grondexploitaties. 

c. de in de begroting gereserveerde kapitaalslast voor 
herinrichting van het Raadhuisplein (€ 5.000) te laten 
vervallen. 

d. de grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling 
Aloysiuslocatie vast te stellen. 

2. geheimhouding op bijlage 1 “Grondexploitatie 
Aloysiusschool Huissen d.d. 5 juli 2021” te leggen en alles 
wat hierover in het college is besproken, dit op grond van 
artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b van 
de Wob, te weten de financiële belangen van de gemeente, 
en artikel 10 lid 2 sub g van de Wob, onevenredige 
bevoordeling (of benadeling) van andere bij het project 
betrokken rechtspersonen.  

3. bijlage 1 “Grondexploitatie Aloysiusschool Huissen d.d. 5 juli 
2021” onder geheimhouding te delen met de gemeenteraad 
op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 10 
lid 2 sub b van de Wob, de financiële belangen van de 
gemeente en artikel 10 lid 2 sub g van de Wob, 
onevenredige bevoordeling (of benadeling) van andere bij 
het project betrokken rechtspersonen; 

4. de gemeenteraad te verzoeken de onder beslispunt 2 van 
dit voorstel opgelegde geheimhouding op de 
grondexploitatie Aloysiusschool Huissen (bijlage 1), conform 
het gestelde in artikel 25 lid 3 Gemeentewet, te 
bekrachtigen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering. 

 

3.   305198 Vaststelling hogere 
grenswaarden en vaststelling 
bestemmingsplan Huissen, 
Aloysiuslocatie e.o. 

RB  
Besloten is: 

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

2. de gemeenteraad voor te stellen: 
a. het bestemmingsplan Huissen, Aloysiuslocatie e.o. 

met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.253-
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VG01 ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp 
vast te stellen langs elektronische weg en zoals 
verbeeld op papier; 

b. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan.  
 

4.   301316 Haalbaarheidsonderzoek 
'wijkeconomie & inclusieve 
samenleving in de Zilverkamp' 

SB 
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek 'wijkeconomie 
& inclusieve samenleving in de Zilverkamp' en de te nemen 
vervolgstappen. 
 

5.   242203 Handhavingsprogramma 
2021 en evaluatie HUP 2020 

VTH  
Besloten is: 

1. het handhavingsprogramma 2021 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de evaluatie HUP 2020; 
3. het handhavingsprogramma 2021 met een informatienota 

aan de gemeenteraad bekend te maken; 
4. mandaat aan wethouder Janssen te verlenen om namens 

het college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlagen 
aan de brengen. 

 

6.   313478 Jaarrekening en jaarverslag 
2020 van Stichting ATOS 

PR 
Besloten is: 

1. het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van Stichting ATOS 
voor kennisgeving aan te nemen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota informeren over 
het jaarverslag en de jaarrekening van stichting ATOS. 

 

7.   313691 Reactie brief werkgroep 
Vossenhol d.d. 21-05-2021 

PR   
Besloten is: de brief van de werkgroep Vossenhol over de plannen 
met het Vossenhol schriftelijk te beantwoorden. 
 

8.   312189 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Kermissen Lingewaard 2021 

VTH  
Besloten is de door VVD Lingewaard gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

9.   306440 Uitvoering motie 
Verkeersstromen Driegaarden en 
vaststelling bestemmingsplan 
‘Huissen, Driegaarden 1e fase’ 

RB  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de uitvoering van de motie Verkeersstromen Driegaarden; 

de gemeenteraad voor te stellen om: 
2. het Wegencategoriseringsplan Lingewaard 2020 te wijzigen 

door de wegcategorieën van de Gochsestraat en 
Huismanstraat aan te passen naar erftoegangsweg type I; 

3. de Reactienota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
ontwerpbestemmingsplan ‘Huissen, Driegaarden 1e fase’ 
vast te stellen; 

4. het bestemmingsplan ‘Huissen, Driegaarden 1e fase’ met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.210-VG01 gewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp vast te stellen langs 
elektronische weg en in analoge vorm; 

5. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat het 
kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

 

10.   306838 Strategische agenda 
Middengebied 

Staf  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de Strategische agenda Middengebied; 
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2. de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 
Strategische agenda Middengebied; 

3. mandaat aan de burgemeester te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in bijlage 3 aan te 
brengen. 

 

11.   311604 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
WOONstichting Gendt/HV Gendt 

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

12.   313754 Windpark Caprice, 
Raadsinformatienota gevolgen 
uitspraak RvS over windpark Delfzijl 

RB  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over 
windpark Delfzijl; 

2. in te stemmen met de opgestelde brief aan omwonenden en 
indieners van een zienswijze. 

 

13.   312353 Aanpassing 
achtervangovereenkomst 
WSW/gemeente 

RB  
Besloten is: in te stemmen met het aangaan van een nieuwe 
achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021. 
 

14.   306196 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
fietsersveiligheid Vossenhol 

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

15.   306760 Kwijtschelding publieke 
schulden gemeente Lingewaard 
gedupeerden Kinderopvangtoeslag 

SB/FIN  
Besloten is: 

1. het besluit om te anticiperen op de Verzamelwet 
hersteloperatie toeslagen zoals beschreven in bijlage 1 vast 
te stellen; 

2. in het najaar de gemeenteraad te informeren over de stand 
van zaken.  

 

16.   259617 Subsidie Voorleesexpress SB  
Besloten is: de Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid voor de 
periode van augustus 2021 tot augustus 2022 een prestatiesubsidie 
te verlenen van € 15.000,- voor de uitvoering van de 
Voorleesexpress in Lingewaard 
 

17.   305052 Vaststelling wijzigingsplan 
Buitengebied Lingewaard 
Zandvoortsestraat 16, Gendt 

RB   
Besloten is: 

1. het wijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Zandvoortsestraat 16, Gendt’ overeenkomstig het ontwerp 
zoals ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal beschikbaar is 
gesteld, langs elektronische weg (met planidentificatie 
NL.IMRO.1705.255-VG01) en zoals verbeeld op papier 
ongewijzigd vast te stellen; 

2. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan, omdat 
het kostenverhaal anderszins is verzekerd. 

 

18.   306181 Faciliteren van de aanleg 
van een kidspumptrack in Gendt  

ORV/SB  
Besloten is: 

1. medewerking te verlenen aan initiatiefnemers die in Gendt 
een kidspumptrack willen realiseren; 

2. voor realisatie een maximale gemeentelijke bijdrage van 
€10.000,-- te reserveren uit het budget Speelvoorzieningen. 
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19.   309320 Groeidocument 
Mantelzorgondersteuning & 
Respijtzorg 

SB   
Besloten is: 

1. in te stemmen met de inhoudelijke lijn uit het 
‘Groeidocument mantelzorgondersteuning en respijtzorg in 
Lingewaard’; 

2. bij de 2e turap 2021 of de begroting 2022 af te wegen op 
welke wijze de middelen voor het versterken van het 
Steunpunt Mantelzorg en Respijtzorg Lingewaard worden 
verdeeld; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de plannen voor mantelzorgondersteuning en respijtzorg in 
Lingewaard; 

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

 

20.  313453 Informatienota evaluatie 
samenwerking ICT 

IV   
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de evaluatie van de samenwerking ICT. 
 

21.   305434 Subsidiering peuteropvang 
en Voorschoolse Educatie vanaf 
2022 

SB  
Besloten is: 

1. de subsidieregeling “Subsidiering Peuteropvang en 
Voorschoolse Educatie 2022” per 1 september 2021 vast te 
stellen; 

2. vanaf juli 2021 samen met de kinderopvang en de GGD te 
gaan werken met de Peutermonitor van Innovatie013, mits 
door hen wordt voldaan aan alle gestelde voorwaarden met 
betrekking tot informatiebeveiliging en AVG; 

3. om op basis van de motivatie in dit voorstel over de 
Peutermonitor af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid 2017; 

4. toestemming te geven om ieder kwartaal persoonsgegevens 
vanuit de BRP te verstrekken ten behoeve van de 
Peutermonitor van Innovatie013. 

22.    309048 Beleidsplan Sociaal Domein 
2021-2024 

SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het Beleidsplan sociaal domein 2021 – 
2024; 

2. het Beleidsplan sociaal domein 2021 – 2024 ter vaststelling 
aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 

23.   301497 Technische wijziging 
Verordening Jeugdhulp 2020 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening 
Jeugdhulp Lingewaard 2021 vast te stellen en gelijktijdig de 
Verordening Jeugdhulp Lingewaard 2020 in te trekken. 
 

24.   309926 Verzoek om planologische 
medewerking Klappenburg Bemmel, 
fase 1 

RB  
Besloten is: in principe planologische medewerking te verlenen aan 
renovatie en sloop-nieuwbouw sociale huurwoningen Klappenburg 
Bemmel onder de volgende voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 
jaar, waarbinnen de initiatiefnemer een uitgebreide 
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Vastgesteld in de vergadering van 13 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 

 

planprocedure moet hebben ingediend, dat gereed 
is voor ter visie legging; 

b. het door initiatiefnemers tekenen van een anterieure 
overeenkomst, waarin de gemeentelijke (plan) 
kosten, financiële bijdragen en afwenteling van het 
planschaderisico is geregeld. 

 


