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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 14 
september 2021 

STAF 
Besloten is de op 14 september 2021 vastgestelde besluitenlijst 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2  337011 Lening aan Stichting De 
Minkhof te Bemmel 

ORV  
Besloten is:  
 

1. De gemeenteraad voor te stellen de beoogde aanvraag van 
de Minkhof te kwalificeren als publieke taak; 

2. De gemeenteraad voor te stellen om in principe in te 
stemmen met een gemeentelijke lening van maximaal € 
200.000 met een looptijd van 20 jaar aan Stichting De 
Minkhof te Bemmel voor de aankoop van het pand De 
Minkhof c.a. te Bemmel. 

 

3  332147 Wijkontwikkelingsplan ’t 
Zand Binnen-Buiten 

PR  
Besloten is kennis te nemen van het wijkontwikkelingsplan ’t Zand 
Binnen-Buiten. 
 

4  336261 Voortgang Maatschappelijk 
accommodatieplannen Gendt en 
Haalderen 

SB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de voortgang van de maatschappelijke accommodatieplannen 
Gendt en Haalderen. 
 

5  291157 Haalbaarheidsonderzoek 
renovatie en nieuwbouw 
sporthal/sociaal cultureel centrum 
de Brink, de Kuul en directe 
omgeving 

 

 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om de 
voorkeursvariant renovatie tot maximaal 15 jaar vast te stellen als 
nadere uitwerking van de gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp. 
 

6  313291 Richting maatschappelijk 
accommodatieplan Huissen 
 

RB 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de richting voor maatschappelijk 
accommodatieplan Huissen zoals omschreven in het 
document  “Richting maatschappelijk accommodatieplan 
Huissen, ruimte voor vernieuwing rapportage d.d. 21 
september 2021”; 

2. de gemeenteraad voor te stellen het document “Richting 
voor maatschappelijk accommodatieplan Huissen, ruimte 
voor vernieuwing d.d. 21 september 2021” vast te stellen. 

 

Datum: 21 september 2021 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Hotel van de Valk, Duiven 

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  

K. van Ginneken, wnd. bestuurssecretaris 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

7  318914 Beslissing op bezwaar 
geweigerde omgevingsvergunning 
en last onder dwangsom 
Munnikhofsestraat 31 in Gendt 

ODRA  
Besloten is overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 

1. reclamant ontvankelijk te verklaren in het bezwaar; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het besluit over de last onder dwangsom van 29 april 

2021 in stand te laten; 
4. het besluit over de weigering van de 

omgevingsvergunning van 28 april 2021 in stand te 
laten, met een aanvulling op de motivering. 

 

8  328678 Samenwerkingsprotocol 
Raad voor de Kinderbescherming 
en Centraal Gelderland 

SB  
Besloten is:  

1. het samenwerkingsprotocol tussen de Raad voor de 
Kinderbescherming en de gemeente Lingewaard 2015 in te 
trekken. 

2. in te stemmen met het geactualiseerde 
samenwerkingsprotocol van de gemeenten in Centraal 
Gelderland en de Raad voor de Kinderbescherming. 

3. wethouder Slob te machtigen om het 
samenwerkingsprotocol namens de gemeente te 
ondertekenen (besluit burgemeester); 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het samenwerkingsprotocol. 

 

9  329075 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Biomassacentrale 

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

10  332137 Beslissing op bezwaar tegen 
verleende omgevingsvergunning 
Galgendaal 26 b Gendt 

RB/ODRA (E. Weijde) 
Besloten is overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

11  336337 Informatienota Inzet extra 
middelen jeugd 

SB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de inzet van de extra middelen Jeugd, zoals opgenomen in de 
begroting 2022. 
 

12  336454 Wijk- en buurtindeling 
Lingewaard  

IV  
Besloten is akkoord te gaan met de Wijk- en Buurt Indeling (WBI) 
van Lingewaard ten behoeve van het CBS. 
 

13  336540 Concept 
verstedelijkingsstrategie Groene 
Metropoolregio 

STAF  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als 
basis voor de verdere samenwerking met de partners 
(Rijk, regio’s en provincies) op het gebied van 
verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en 
leefbaarheid; 

2. de ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen 
naar het eigen lokale omgevingsbeleid; 

3. kennis te nemen van de werkwijze en het principe van 
nadere gebiedsuitwerkingen (deel 2). 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

14  336961 Raadsinformatienota project 
herontwikkeling Ancari in 
Doornenburg 

PR  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het project herontwikkeling Ancari in Doornenburg. 
 

15  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

FIN  
a. 332723 Begroting 2022 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de Begroting 2022 en deze ter 
vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden; 

2.  de portefeuillehouder financiën te mandateren om namens 
het college eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen 
in de Begroting 2022. 

 

16  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland  

STAF  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 7 september 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

17  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 21 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 

 


