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 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 17 
augustus 2021 

STAF 
Besloten is de op 17 augustus 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  265460 Project Zonnepanelen op 
gemeentelijk vastgoed 
 
 

ORV 
Besloten is: 

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de behaalde resultaten van het project Zonnepanelen op 
gemeentelijk vastgoed; 

2. mandaat aan de wethouders Janssen en Slob te verlenen 
om namens het college de laatste tekstuele aanpassingen in 
de informatienota aan te brengen. 

 

3  322917 Verhuur van gemeentelijke 
zonne-energiesystemen (PV-
systemen) 
 
 

ORV  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de verhuur van gemeentelijke zonne-
installaties met een looptijd van 15 jaar en een optie tot 
verlenging met nog eens 10 jaar overeenkomstig de 
levensduur van het PV-systeem; 

2. de verhuur van gemeentelijke PV-systemen aan te gaan 
met de huurders van deze gebouwen volgens de opgestelde 
exploitatieovereenkomst. 

 

4  319275 huurtarieven 
binnensportaccommodaties 
 
 

ORV  

Besloten is: 
1. in te stemmen met de lijn voor harmonisatie van de 

huurtarieven voor de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties, zoals opgenomen in het 
conceptrapport “huurtarieven binnensportaccommodaties” met 
als belangrijkste uitgangspunten:  

a. voor gebruik van een sporthal wordt het 
verenigingstarief (seizoen gebruik) € 45,- per uur 
(jaarlijks te ïndexeren volgens CPI index). Bij 
gedeeltelijk gebruik van de sporthal bedraagt het 
tarief voor gebruik van 2/3 deel € 30,- en 1/3 deel € 
15,- per uur; 

b. voor gebruik van een gymzaal wordt het 
verenigingstarief (seizoen gebruik) € 15,- per uur 
(jaarlijks te ïndexeren volgens CPI index); 

c. voor sport- en beweegruimten binnen de 
ontmoetingscentra het huurtarief aan de besturen 
zelf te laten; 

Datum: 24 augustus 2021 

Tijd: 09:00 – 11.30 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

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

M. van Kooij, wnd. gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

Afwezig: I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 
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d. voor de overige gebruikers (commercieel en of niet 
afkomstig uit Lingewaard) mag de exploitant zelf het 
tarief bepalen, waarbij Lingewaardse verenigingen 
altijd voorrang hebben boven ander gebruik. 

2. in te stemmen met een inspraakprocedure voor de duur van 4 
weken voor belanghebbenden op de conceptrapportage 
“huurtarieven binnensportaccommodaties”. 

 

5  320274 Harmonisatie huurtarieven 
gemeentelijke ontmoetingscentra 
 
 
 

ORV  
Besloten is: 
1. in te stemmen met de lijn voor harmonisering van de 

huurtarieven voor de gemeentelijke ontmoetingscentra, zoals 
opgenomen in het conceptrapport “Harmonisatie huurtarieven 
maatschappelijke ontmoetingscentra” met als belangrijkste 
uitgangspunten: 
a. het gefaseerd in drie jaar invoeren (vanaf 1 januari 2022) 

van één maatschappelijk jaarlijks huurtarief voor de 
ontmoetingscentra van € 5,- per m2 bruto vloer oppervlak 
(met jaarlijkse indexatie CPI-index);  

b. het huurtarief van overige maatschappelijke accommodaties 
voorlopig te handhaven totdat bij de uitrol van het 
maatschappelijk huisvestingsplan duidelijk is geworden hoe 
we hier mee om willen gaan; 

c. in bijzondere gevallen af te wijken van een kostprijs dekkend 
huurtarief; 

2. in te stemmen met een inspraakprocedure voor de duur van 4 
weken voor belanghebbenden op het conceptrapport 
“Harmonisatie huurtarieven gemeentelijke ontmoetingscentra”. 

 

6  316752 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake veilig 
fietsen 
 
 

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

7  316754 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
verkeerssituatie Kuiplaan Bemmel 

PR  
Besloten is de door PvdA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

8  325551 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake Bus 
bevolkingsonderzoek Bemmel 
 

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

9  317717 Pilot De Molenkamp 2-4: 
Thuis door verbinding 

SB  
Besloten is: 

1. de pilot “De Molenkamp 2-4: Thuis door verbinding” te 
starten voor de duur van 5 jaar; 

2. de opstartkosten van  € 25.000 ten laste te brengen van het 
budget Dak- en thuisloosheid en de middelen Brede Dak- en 
thuisloosheid; 

3. de kosten voor begeleiding ten te laste brengen van het 
uitvoeringsbudget Wmo; 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de pilot. 

 

10  Uitnodigingen B&W BMO (K. Steinvoort) 
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 De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 24 augustus 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris (wnd.), de  burgemeester, 

 

 

M. van Kooij  dr. P.T.A.M. Kalfs 

  


