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 Onderwerp Team en Besluit 

1.  Openbare besluitenlijst b&w 21 
september 2021 

STAF 
Besloten is de op 21 september 2021 vastgestelde besluitenlijst 
voor kennisgeving aan te nemen. 

2.  257328 Verzoek uitbreiding aantal 
evenementen stichting Zandse kerk 
Huissen 

PR  
Besloten is voor een periode van 2 jaar in principe medewerking te 
verlenen aan de uitbreiding van het aantal toegestane evenementen 
voor de Zandse kerk Huissen van vier naar tien evenementen per 
jaar. 

3.  294046 Evaluatie 
landschapsontwikkelingsplan 
Lingewaard 

RB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de resultaten van de evaluatie van het 
Landschapsontwikkelingsplan Lingewaard.   

4.  319135 Keuze voor nieuwbouw IKC 
De Doornick in Doornenburg 

PR  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de keuze voor nieuwbouw van IKC De 
Doornick in Doornenburg.  

2. in te stemmen met nieuwbouw op de huidige locatie van het 
IKC.  

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de keuze voor nieuwbouw. 

5.  320207 Beleidsregels 'Jobcoaching 
gemeente Lingewaard' 

SB  
Besloten is de beleidsregels 'Jobcoaching gemeente Lingewaard’ 
vast te stellen. 

6.   328253 Strijdige bewoning 
bedrijfspand Karstraat 42 in 
Bemmel 

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

1. reclamant ontvankelijk te verklaren;  
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;  
3. het besluit van 3 februari 2021 in stand te laten. 

7.  328677 Communicatie met inwoners 
over afval scheiden en het 
aanbieden van afval op milieu 
straten 

ORV  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de voorgestelde aanpak van de 
toezeggingen die zijn gedaan bij de behandeling van de 
kadernota 2022 over communicatie met inwoners over het 
scheiden van huishoudelijk afval en het aanbieden van 
huishoudelijk afval bij de milieustraten; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de aanpak van de toezeggingen. 

8.   333439 Ontwerp wijzigingsplan 
Huissen groenstroken Zilverkamp 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Huissen 
groenstroken Zilverkamp” (voorzien van 

Datum: 28 september 2021 

Tijd: 09:00 – 12:15 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 
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planidentificatiecode NL.IMRO.1705.266-ON01) en dit ter 
inzage te leggen; 

2. met vijf eigenaren een planschadeverhaalsovereenkomst 
aan te gaan. 

9.  337679 Raadsinformatienota 
afvalstoffenheffing september 2021 
 
 

ORV  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de manier waarop het bij de behandeling van de Kadernota 
2022 ingediende amendement is verwerkt. 

10.  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 28 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 

 


