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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 17 
december 2019 

BMO 
Besloten is de op 17 december 2019 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  130659 Informatienota 
gemeenteraad Stand van zaken 
Precariobelasting 

FIN 
Besloten is: 

1. de gemeenteraad middels een informatienota te informeren 
over de stand van zaken Precariobelasting; 

2. de wethouder financiën te mandateren om namens het 
college van burgemeester en wethouders wijzigingen van 
tekstuele aard in de informatienota aan te brengen. 

 

3  131863 Intrekking Algemene 
Subsidieverordening Gemeente 
Lingewaard 2018 en vaststelling 
Algemene Subsidieverordening 
Gemeente Lingewaard 2020 

SB 
Besloten is  

1. de gemeenteraad voor te stellen over te gaan tot vaststelling 
van een nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente 
Lingewaard 2020, dit onder gelijktijdige intrekking van de 
Algemene Subsidieverordening gemeente Lingewaard 2018; 

2. aan de portefeuillehouder subsidieverlening mandaat te 
verlenen om namens het college van burgemeester en 
wethouders tekstuele aanpassingen door te voeren in het 
raadsvoorstel. 

 

4  132486 Onderzoek 
bedrijventerreinen Lingewaard 

PR/RB 
Besloten is: 

1. in te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek naar de 
behoefte voor nieuwe bedrijventerreinen in Lingewaard met 
als doel om voldoende uitgeefbare bouwlocaties beschikbaar 
te houden; 

2. een krediet beschikbaar te stellen van € 16.875,- om dit 
onderzoek uit te voeren en dit bedrag beschikbaar te stellen 
vanuit het budget "Nieuw Beleid" 2019/2020 (voor 2019 een 
bedrag van € 8.437,50 en voor 2020 een bedrag van € 
8.437,50). 

 

5  133501 Subsidiëring 
JongerenNetwerk 2020 

SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het Conceptplan van het 
JongerenNetwerk in Lingewaard 2020; 

2. voor de uitvoering van het Conceptplan in 2020 een bedrag 
van maximaal € 17.662,50 beschikbaar te stellen; 

Datum: 7 januari 2020 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Dorpsstraat 41, Bemmel, kamer 1.16 

Voorzitter: J.P.M. Meijers 

Aanwezig: J.P.M. Meijers, burgemeester  

J. Wijnia, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

N. Giesendorf, wnd. bestuurssecretaris 
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3. de kosten van besluitonderdeel 2 ten laste te brengen van 
het budget Algemene voorzieningen jeugd (kostenplaats 
60604/kostensoort 43140). 

 

6  134008 Kappen van 4 bomen voor 
aanleg padelbanen 

ORV  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het verlenen van een kapvergunning voor 
4 bomen bij TV Huissen (Hazekamp 2a) ten behoeve van de 
aanleg van padelbanen; 

2. in te stemmen met het opleggen van een herplantplicht als 
voorwaarde bij de te verlenen vergunning. 

 

7  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

VTH/SB 
a. 131114 Convenant VGGM over WvGGZ 
Besloten is: 

1. in te stemmen met de inhoud van het convenant met de 
VGGM over de uitvoering van de Wet verplichte GGZ 
per 1 januari 2020; 

2. de burgemeester te mandateren om het convenant 
WvGGZ met de VGGM aan te gaan. 

 
(Besluit 17 december 2019) 
 

8  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en/of Provinciale Staten van 
Gelderland 

BMO  
Besloten is de besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 3 december en 10 december 2019 voor kennisgeving 
aan te nemen. 
 

9  Uitnodigingen BMO  
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 7 januari 2020 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

Drs. J. Wijnia J.P.M. Meijers 

 


