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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 7 
september 2021 

STAF 
Besloten is de op 7 september 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  332691 2e Tussentijdse rapportage 
2021 

FIN  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de 2e Tussentijdse rapportage 2021; 
2. in te stemmen met het bijbehorende raadsvoorstel; 
3. de 2e Tussentijdse rapportage 2021 inclusief raadsvoorstel 

en concept raadsbesluit, ter behandeling aan te bieden aan 
de gemeenteraad; 

4. de portefeuillehouder financiën te mandateren om namens 
het college eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen 
in de 2e Tussentijdse rapportage 2021.  

 

3  301098 Visie en plaatsingsbeleid 
voor een netwerk van laadpalen 
voor elektrisch vervoer 

RB  

Besloten is: 
1. de inspraaknota “Netwerk laadpalen voor elektrisch vervoer: 

visie en plaatsingsbeleid” vast te stellen; 
2. het onderdeel plaatsingsbeleid uit het document “Netwerk 

laadpalen voor elektrisch vervoer: visie en plaatsingsbeleid” 
vast te stellen;  

3. de gemeenteraad voor te stellen: 
a. kennis te nemen van de inspraaknota; 
b. kennis te nemen van het document “Netwerk laadpalen voor 

elektrisch vervoer: visie en plaatsingsbeleid”; 
c. het onderdeel visie uit het document “Netwerk laadpalen 

voor elektrisch vervoer: visie en plaatsingsbeleid” vast te 
stellen. 

 

4  304513 Bestuurlijk akkoord 
Beschermd Wonen  

SB  
Besloten is: 

1. het bestuurlijk akkoord integraal te bekrachtigen zoals 
geadviseerd door de stuurgroep Samen Aan Zet op 18 juni 
2021 en overeengekomen in het RPO op 16 juli 2021, 
incluis: 
a. de extra beschikbare middelen als integraal onderdeel 

van het bestuurlijk akkoord; 
b. de tijdlijn uit het bestuurlijk akkoord 

2. in 2021 en 2022 de middelen voor Tijdelijk Verblijf voor 
inwoners met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB 
middelen) over te hevelen naar centrumgemeente Arnhem 
conform 2020, zijnde een jaarlijks bedrag van € 162.782; 

Datum: 14 september 2021 

Tijd: 09:00 – 11.45 uur  

Locatie: Burgzaal, 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 
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3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het bestuurlijk akkoord. 

 

5  327711 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Kappen met kappen 

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

6  333884 Digitaal aanvraagproces 
rijbewijzen 

KCC  
Besloten is: 

1. deel te nemen aan de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs 
(DAR) via de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het digitaliseren van het aanvraagproces van rijbewijzen. 
 

7  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
319348 Koopovereenkomst bedrijfskavel groot 35m2 Houtakker II 
Besloten is in te stemmen met verkoop van een bedrijfsperceel, 
groot 35m2, op de Houtakker II te Bemmel. 
 
(besluit van 24 augustus 2021) 
 

8  Uitnodigingen B&W BMO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 14 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 

 


