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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 24 
augustus 2021 

STAF 
Besloten is de op 24 augustus 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  269640 Zwerfafvalprogramma 2021 ORV  
Besloten is kennis te nemen van het zwerfafvalprogramma 2021. 
 

3  309337 Verzoek bijdrage 
"Dekkergelden" plan Ancari te 
Doornenburg 

PR  
Besloten is: 

1. onder voorbehoud van het door de gemeenteraad 
beschikbaar stellen van de gelden vanuit de reserve inzet 
woningbouw een eenmalige bijdrage vanuit de reserve inzet 
woningbouw te verlenen van € 97.000 in verband met een 
tekort op de directe project- en proceskosten in de 
grondexploitatie; 

2. aan het verlenen van deze eenmalige bijdrage voorwaarden 
te verbinden; 

3. de totale kosten ad. € 97.000,- op de nemen in de 2e Turap 
2021; 

4. geheimhouding op de bijlagen 1a t/m h, 2 en 4 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 g (voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken rechtspersonen of derden) tot het moment dat de 
aanbesteding door de ontwikkelaar is afgerond. 

 

4  311499 Overeenkomst gebruik en 
beheer displays met reisinformatie 
bij bushaltes 

RB  
Besloten is de overeenkomst voor gebruik en beheer van de DRIS-
displays bij bushaltes vast te stellen. 
 

5  327566 Brief bestuur Koelhuis m.b.t. 
maatschappelijk accommodatieplan 
Huissen 

SB  
Besloten is de brief van het bestuur van Stichting Gezamenlijke 
Accommodatie Verenigingen Huissen schriftelijk te beantwoorden. 
 

6  327678 Windpark Caprice, normen 
Activiteitenbesluit en zienswijzen. 
 

RB  
Besloten is: 

1. de normen uit het Activiteitenbesluit niet te gebruiken voor 
de omgevingsvergunning;  

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de ingediende zienswijzen en ontwikkelingen na de 
uitspraak van Raad van State; 

3. in te stemmen met de opgestelde brief aan de indieners van 
een zienswijze. 

Datum: 31 augustus 2021 

Tijd: 09:00 – 11.15 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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

 

7  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB 
319380 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot 13.315m2 
Pannenhuis II 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de opgestelde koopovereenkomst; 
2. kennis te nemen van de in de koopovereenkomst 

opgenomen voorwaarden, om circa 13.315m2 bouwkavel te 
verkopen op het bedrijventerrein Pannenhuis II voor de 
realisatie van een crossdock distributiecentrum en een 
rustruimte voor maximaal 20 werknemers; 

3. in principe medewerking te verlenen aan de realisatie van 
een rustruimte voor maximaal 20 werknemers. 

 
(Besluit van 24 augustus 2021) 
 

8  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 31 augustus 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


