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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 15 
februari 2022 

STAF 
Besloten is de op 15 februari 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  369324 Ontwerpbestemmingsplan 
“Doornenburg, hoek Groenestraat - 
Blauwe Hoek” 

PR/RB  
Besloten is:  

1. voor het bestemmingsplan “Doornenburg, hoek 
Groenestraat - Blauwe Hoek” geen milieueffectrapportage 
(MER) of uitgebreide m.e.r.-beoordeling op te stellen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de bouwontwikkeling en beslispunt 1; 

3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
“Doornenburg, hoek Groenestraat - Blauwe Hoek (voorzien 
van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.283-ON01) 
voor het mogelijk maken van een woningbouwontwikkeling 
van 55 nieuwe woningen; 

4. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
waarbij geaccepteerd wordt dat er een hogere 
geluidsbelasting op de gevels van twee woningen 
(appartementen) komt; 

5. met de initiatiefnemers grondexploitatie- en 
planschadeverhaalsovereenkomsten aan te gaan; 

6. na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdragen de    
             planologische procedure te starten door de ter inzage  
             legging van het ontwerpbestemmingsplan en het  
             ontwerpbesluit hogere grenswaarden; 

7. mandaat aan wethouder Hubers te verlenen om namens het 
college het ontwerpbestemmingsplan (bijlage 1) op één 
specifiek onderdeel (openingstijden horeca) aan te passen. 

 

3  377842 Voortgang 
stedenbouwkundigplan 
woningbouw Zandsestraat Bemmel 

PR  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de voortgang van het stedenbouwkundigplan Zandsestraat; 

2. mandaat aan wethouder Hubers te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de 
informatienota (bijlage 1) aan te brengen. 

 

4  373749 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
bomenkap Ressen. 

ORV  
Besloten is: de door D66-VVD gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

  

Datum: 22 februari 2022 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur   

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

5  372271 Evaluatie 
ondermijningsaanpak 2017-2021 

VTH  
Besloten is: de huidige en de nieuwe gemeenteraad met een 
informatienota te informeren over de evaluatie van de 
ondermijningsaanpak. 
 

 

6  373573 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO Warmtetransitie – Vragen 
n.a.v. infonota d.d. 21 dec. 2021 

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

7  377675 Afronding ontwerp 
omgevingsvisie 

RB  
Besloten is: 

1. de werkversie d.d. 16 februari 2022 als concept voor de 
ontwerp Omgevingsvisie vast te stellen; 

2. de portefeuillehouder te mandateren om na instemming van 
de gemeenteraad met een afhandelingsvoorstel de 
eindredactie te voltooien en advies te vragen aan de 
commissie Omgevingskwaliteit; 

3. de werkversie d.d. 16 februari beschikbaar te stellen aan de 
gemeenteraad. 

 

8  374565 Verzoek tot een vervolg op 
de samenwerking voor NEXTgarden 

PR  
Besloten is: 
1. Gedeputeerde Staten van Gelderland middels bijgevoegde brief 
te verzoeken om de energietransitie NEXTgarden te ondersteunen; 
2. de opgestelde intentieverklaring af te geven; 
3. mandaat aan wethouder Slob te verlenen om namens het college 
de laatste tekstuele aanpassingen in de brief (bijlage 1) aan te 
brengen. 

  

9  373643  Straatnaamgeving 
nieuwbouwgebied Driegaarden in 
Huissen 

RB  
Besloten is: op grond van de Wet basisregistratie adressen en 
gebouwen (BAG) en de Verordening straatnaamgeving en 
huisnummering aan de volgende nog niet benoemde openbare 
ruimten in de nieuwbouwwijk Driegaarden te Huissen de hieronder 
genoemde namen toe te kennen: 
1. Eef Hoedtstraat in de woonplaats Huissen met de BAG typering 

openbare ruimte Weg zoals weergegeven op tekening OBR-48; 
2. Vin Siepmanstraat in de woonplaats Huissen met de BAG 

typering openbare ruimte Weg zoals weergegeven op tekening 
OBR-48; 

3. Dokter L.J. van der Laanstraat in de woonplaats Huissen met de 
BAG typering openbare ruimte Weg zoals weergegeven op 
tekening OBR-48; 

4. Adriaan Maasdamstraat in de woonplaats Huissen met de BAG 
typering openbare ruimte Weg zoals weergegeven op tekening 
OBR-48. 

 

10  373116 Stichting Welzijn 
Lingewaard (SWL): 
prestatiesubsidie 2022  

 

 

SB  
Besloten is: 

1. Stichting Welzijn Lingewaard voor het jaar 2022 een 
subsidie van maximaal € 1.074.429,- te verlenen; 

2. de uitvoeringsovereenkomst subsidieverstrekking 2022 
tussen de gemeente Lingewaard en de Stichting Welzijn 
Lingewaard aan te gaan. 
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11  373099 prestatiesubsidie 2022 MEE 
Gelderse Poort 

SB  
Besloten is: 
1.  MEE Gelderse Poort voor het jaar 2022 een subsidie van 
maximaal € 251.200,- te verlenen; 
2.  de uitvoeringsovereenkomst voor de onafhankelijke 
cliёntondersteuning 2022 tussen de gemeente Lingewaard en MEE 
Gelderse Poort aan te gaan; 
3. mandaat aan wethouder Slob te verlenen om namens het college 
de laatste tekstuele aanpassingen in de brief (bijlage 2) aan te 
brengen. 
 

12  366791 Vaststellen wijzigingsplan 
"Houtakker II (toegangsweg)" en 
besluit hogere grenswaarde 
Kazematten Bemmel 

RB  
Besloten is: 
1. a. de “Reactienota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

wijzigingsplan ‘Houtakker II, toegangsweg’” vast stellen; 
b. de “Reactienota Zienswijze en ambtshalve wijzigingen besluit 
hogere grenswaarden Kazematten Bemmel’” vast te stellen; 

2. het besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ‘Kazematten 
Bemmel’ overeenkomstig het ontwerp zoals ter inzage heeft 
gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld en met 
inachtneming van de in de Reactienota’s Zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen genoemde aanpassingen en inclusief 
bijlagen, langs elektronische weg en zoals verbeeld op papier 
voor de woningen aan de Karstraat 19 en Karstraat 26 in 
Bemmel gewijzigd vast te stellen; 

3. het wijzigingsplan ‘Houtakker II, toegangsweg’ overeenkomstig 
het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal 
beschikbaar is gesteld en met inachtneming van de in de 
Reactienota’s Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen genoemde 
aanpassingen en inclusief bijlagen, langs elektronische weg 
(met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.199-VG01) en 
zoals verbeeld op papier gewijzigd vast te stellen; 

4. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. 
  

13  358630 Prestatiesubsidie 2022 
Stichting Rijnstad 

SB  
Besloten is: 
1. Stichting Rijnstad voor het jaar 2022 een subsidie van maximaal  
€ 725.050,- te verlenen; 
2. de uitvoeringsovereenkomst ‘Algemeen Maatschappelijk Werk 
2022’ tussen de gemeente Lingewaard en Stichting Rijnstad aan te 
gaan. 
 

14  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB  
a.373289 Regionale aanbesteding inkoop aardgas 
Besloten is: 
1. deel te nemen aan de regionale aanbesteding van de inkoop 

van aardgas en de ‘Duurzaamheidsstrategie collectieve inkoop 
gas Groene Metropoolregio’, ‘Samenvatting gunningscriteria’ en 
de ‘Concept leveringsovereenkomst’ vast te stellen;  

2. de wethouder Openbare Ruimte van de gemeente Nijmegen te 
machtigen om namens gemeente Lingewaard de aanbesteding 
uit te voeren volgens bijgevoegd voorstel en strategie. 
   

 (besluit van 8 februari 2022) 
 

P&O  
b.358394 Definitief besluit team BMO/FZ/Representatie. 
Besloten is: 
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 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

 

 

1. het team BMO/FZ/Representatie met ingang van 1 januari 2022 
op te heffen; 
2. de functie van teammanager BMO/FZ/Representatie met ingang 
van 1 januari 2022 op te heffen 
 
(besluit van 21 december 2021) 
 

15  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland 

BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 1 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

16  Uitnodigingen B&W BMO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 22 februari 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


