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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 31 
augustus 2021 

STAF 
Besloten is de op 31 augustus 
 2021 vastgestelde besluitenlijst voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2  325224 Nieuwe afspraken en 
contracten Jeugdbescherming 2022 
 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de Rapportage ‘Kwetsbare Kinderen 
onvoldoende beschermd’ van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de reactie van de regio 
daarop. 

2. kennis te nemen van het besluit van de Bestuurscommissie 
Zorg in Centraal Gelderland over de nieuwe afspraken en 
contracten voor jeugdbescherming in Gelderland en 
hiermee in te stemmen. 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de nieuwe afspraken en contracten Jeugdbescherming 
2022. 

 

3  312482 Intern Controleplan 2021 
met normenkader 

STAF  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het Intern Controleplan 2021; 
2. in te stemmen met het raadsvoorstel en het concept 

raadsbesluit inzake het normenkader 2021 en deze ter 
besluitvorming voor te leggen aan de auditcommissie. 
 

4  318145 Wijziging begroting 2021 
ODRA 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de opgestelde zienswijzebrief over de 
begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst Regio 
Arnhem; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst Regio 
Arnhem. 

 

5  328867 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Langstraat 289, Gendt 

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 ‘Buitengebied Lingewaard, Langstraat 

289, Gendt’, overeenkomstig het ontwerp zoals dat ter 
inzage heeft gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld, 
langs elektronische weg (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.257-VG01) en zoals verbeeld op papier 
ongewijzigd vast te stellen; 

Datum: 9 september 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  
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

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

6  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB 
a. 319326 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot 4965m2 
Houtakker II 
Besloten is: te stemmen met de verkoop van een bedrijfsperceel, 
groot 4965m2, op de Houtakker II te Bemmel. 
 
(besluit van 24 augustus 2021) 
 

7  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 13 juli en 31 augustus 2021 voor kennisgeving aan 
te nemen. 
 

8  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 7 september 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


