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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

   

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 5 
oktober 2021 

STAF 
Besloten is de op 5 oktober 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  292912 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, herinrichting 
Zandsedwarsstraat, Huissen.  

RB  
Besloten is: 

1. de definitieve beschikking hogere grenswaarde vast te 
stellen voor de woning Karstraat 26a te Huissen; 

2. de gemeenteraad voor te stellen:  
a. de Reactienota Zienswijzen vast te stellen; 
b. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 

herinrichting Zandsedwarsstraat Huissen’ 
overeenkomstig het ontwerp zoals ter inzage heeft 
gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld, langs 
elektronische weg (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.243-VG01) en zoals verbeeld op 
papier ongewijzigd vast te stellen; 

 

3  319386 Uitwegenbeleid 2021 ORV  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het ontwerp Uitwegenbeleid Lingewaard 
2021;  

2. het ontwerp Uitwegenbeleid Lingewaard 2021 gedurende 
zes weken ter visie te leggen.  

 

4  322432 Verlengen looptijd 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-
2021 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om de looptijd van het 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021 met één jaar te verlengen. 

 

5  328511 Intentieverklaring 
herontwikkeling locatie Villa Ganita 
Gendt 

PR   
Besloten is: in te stemmen met de intentieverklaring herontwikkeling 
locatie Villa Ganita Gendt.  
 

6  336842 Cultuurnota 2022 en verder: 
“Beleef kunst en cultuur in 
Lingewaard” 
 

SB   
Besloten is: 

1. in te stemmen met de cultuurnota “Beleef kunst en cultuur in 
Lingewaard”; 

2. de cultuurnota “Beleef kunst en cultuur in Lingewaard” ter 
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

3. de gemeenteraad voor te stellen om in 2022 en 2023 
middelen uit de bestemmingsreserve kunst te halen ad        

Datum: 12 oktober 2021 

Tijd: 09:00 – 12:00 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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 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

€ 15.000,-- per jaar om de nieuwe acties uit de cultuurnota 
mogelijk te maken; 

 

7  337373 Starterslening RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. de verordening aan te passen conform de criteria van SVn 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse 
gemeenten) en de provincie; 

2. de maximale koopprijs voor een starterslening Lingewaard 
op te hogen naar de Nationaal Hypotheek Garantie grens 
(NHG-grens); 

3. de verordening Starterslening gemeente Lingewaard 2021 
vast te stellen. 

 

8  338091 Raadinformatienota 
Hersteloperatie Toeslagen 
Lingewaard 
 

SB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de resultaten van de aanpak 
Hersteloperatie Toeslagen Lingewaard; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de aanpak; 

3. wethouder Slob mandaat te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de 
informatienota aan te brengen. 

 

9  339611 Aanwijzen toezichthouder 
rechtmatigheid Wmo 2015 en 
Jeugdwet 

SB   
Besloten is: 

1. in te stemmen met het aanwijzen van een Toezichthouder 
Rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet, zoals bedoeld in 
Titel 5.2 van de Awb en artikel 6:1 van de Wmo 2015 en 
artikel 18 van de Verordening Jeugdhulp gemeente 
Lingewaard 2021; 

2. in te stemmen met het aanwijzen van drie tijdelijke 
Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo 2015 en Jeugdwet, 
zoals bedoeld in Titel 5.2 van de Awb en artikel 6:1 van de 
Wmo 2015 en artikel 18 van de Verordening Jeugdhulp 
gemeente Lingewaard 2021. 

 

10  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

STAF 
336084 Implementatie aanbevelingen van onderzoeken 
rekenkamercommissie en college gedurende de periode 2016-2021 
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de monitoringsoverzichten waarin de 
stand van zaken m.b.t. de afhandeling van de 
aanbevelingen is weergegeven van de in de periode 2016-
2021 gehouden onderzoeken; 

2. de monitoringsoverzichten met een memo ter informatie 
voor te leggen aan de auditcommissie in haar vergadering 
van 4 oktober 2021; 

3. mandaat aan de burgemeester te verlenen om namens het 
college enkele tekstuele aanpassingen in de bijlage 1 aan te 
brengen. 
 

11  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


