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Datum: 8 maart 2022 

Tijd: 09:00 – 12:45 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

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

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris (via Teams) 

N.T.P. Hubers, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder (via Teams) 

Th. Janssen, wethouder (via Teams) 

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris (via Teams) 

 
 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 22 
februari 2022 

STAF 
Besloten is de op 22 februari 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 
N.a.v. punt 13 (358630 prestatiesubsidie 2022 Stichting Rijnstad): in 
de uitgaande brief aan Rijnstad stond een verkeerde onderverdeling 
van het subsidiebedrag vermeld. Dit is inmiddels hersteld met een 
tweede aanvullende brief (zie bijlage).Voor het genomen 
collegebesluit heeft dit geen gevolgen, want de totale subsidie blijft 
gelijk.  
 

2  377680 Verdeling corona 
cultuurmiddelen 

SB  
Besloten is: 

1. het (rijks)bedrag van € 212.000 voor corona cultuurmiddelen 
te verdelen zoals opgenomen in bijlage 1; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de verdeling van de corona cultuurmiddelen; 

3. mandaat aan wethouder Janssen te verlenen om namens 
het college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlagen 
1 en 2 aan te brengen. 

 
 

3  374608 Handhavingsuitvoerings-
programma 2022 en evaluatie 2021 

VTH  
Besloten is: 

1. het handhavingsuitvoeringsprogramma Lingewaard 2022 
vast te stellen; 

2. het handhavingsuitvoeringsprogramma Lingewaard 2022 en 
de evaluatie over 2021 door middel van een informatienota 
aan de gemeenteraad bekend te maken; 

3. mandaat aan wethouder Janssen te verlenen om namens 
het college de laatste tekstuele aanpassingen in bijlage 3 
(evaluatie 2021) aan te brengen. 

 
 

4  215883 Tijdelijke reclame- en 
uitstallingenbeleid gemeente 
Lingewaard 2022 
 

VTH  
Besloten is: 

1. het Tijdelijke reclame- en uitstallingenbeleid gemeente 
Lingewaard 2022 vast te stellen; 

2. het Tijdelijke reclame- en uitstallingenbeleid gemeente 
Lingewaard 2022 (officieel) bekend te maken zodra de 
aankondigingsborden in gebruik worden genomen.  
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5  383916 Opgavebeschrijving 
gebiedsuitwerkingen regionale 
verstedelijkingsstrategie 

RB  
Besloten is: 

1. de opgavebeschrijving voor het middengebied te gebruiken 
bij het opstellen van de gebiedsuitwerking die opgenomen 
wordt in de definitieve verstedelijkingsstrategie; 

2. de opgavebeschrijving voor het middengebied te gebruiken 
bij het komen tot ruimtelijke en programmatische keuzes als 
input voor het verstedelijkingsakkoord; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de stand van zaken en het proces voor 2022. 

 
 

6  380400 Informatienota 
inwonersinitiatieven 2021 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad en de betrokken inwonersgroepen te 
informeren over inwonersinitiatieven 2021. 
 
 

7  371870 Start planologische 
procedure 
ontwerpbestemmingsplan “Gendt, 
Staatsliedenbuurt” en vormvrije 
m.e.r.- beoordeling 
 

RB/PR  
Besloten is: 

1. voor het bestemmingsplan “Gendt, Staatsliedenbuurt” geen 
milieueffectrapportage (MER) of uitgebreide m.e.r.-
beoordeling op te stellen; 

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

3. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Gendt, 
Staatsliedenbuurt” (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.286-ON01) voor het mogelijk maken van een 
woningbouwherstructurering en -ontwikkeling van 92 resp. 29 
woningen; 

4. met de WOONstichting Gendt de opgestelde 
samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 

 
 

8  380376 Beslissing op bezwaar over 
mer-beoordelingsbesluit voor 
Bouwens Melkgeiten vof in Gendt. 

ODRA  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 
 

9  373620 Informatienota raad was- en 
strijkondersteuning 

SB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de was- en strijkondersteuning; 

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

 
 

10  377602 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo inzake was- en strijkservice – 
vervolgvragen. 

SB  
Besloten is: de door Lingewaard Nu gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
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11  376519 Beslissing op bezwaar over 
verleende omgevingsvergunningen 
voor legalisatie steiger en vlonder in 
Bemmel. 

ODRA  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

 

12  371278 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Welvaartstraat 2, 
Bemmel 

RB 
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen:  

1. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Welvaartstraat 2, Bemmel’ overeenkomstig het ontwerp 
zoals dat ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal beschikbaar 
is gesteld, langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.258-VG01) en zoals 
verbeeld op papier ongewijzigd vast te stellen; 

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

13  350602 Vaststellen ontwerp cluster 
1,5,6 en 15 van fase 3 Zilverkamp 
Huissen 

PR  
Besloten is: 

1. de ontwerpen voor cluster 1,5,6 en 15 van fase 3 en de 
bijbehorende sortimentsgids vast stellen; 

2. in te stemmen met de benodigde kapvergunningen voor 
cluster 1,5 en 6. 

 
 

14  377598 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo inzake Nijmeegsestraat 
Gendt. 

PR  
Besloten is: de door PvdA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

15  375503 Ambitie & Samenwerking 
Boven-Linge. 

RB  

Besloten is: het document Ambitie & Samenwerking Boven-Linge 

vast te stellen. 

 

 

16  384005 Voortzetting contract inkoop 
elektriciteit 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de voortzetting van het contract met Greenchoice voor de 
inkoop van duurzame, regionaal opgewekte elektriciteit met 10 jaar 
vanaf 2023. 
 

17  382571 Participatie plankaart voor 
laadpalen voor elektrisch vervoer. 
 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over participatie plankaart voor laadpalen voor elektrisch vervoer. 
 
 

18  384278 Energietoeslag minima 2022 
 
 

SB  
Besloten is: een eenmalige energietoeslag van € 200,-- te 
verstrekken aan huishoudens met een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm zonder vermogenstoets, dit vooruitlopend op de 
aangekondigde landelijke wetswijziging van artikel 35 van de 
Participatiewet. 
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19  384151 Ontwerpbestemmingsplan 
“Angeren, De Poel” 

RB  
Besloten is: 

1. voor het bestemmingsplan “Angeren, De Poel” geen 
milieueffectrapportage (MER) of uitgebreide m.e.r.-
beoordeling op te stellen; 

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

3. Het ontwerpbestemmingsplan “Angeren, De Poel” (voorzien 
van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.287-ON01) in 
procedure te brengen;   

4. de opgestelde comfortbrief vast te stellen; 
5. geheimhouding op bijlage 4 (comfortbrief met bijlagen) op te 

leggen, dit op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 sub b (financiële belangen van de gemeente) 
en sub g (voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
rechtspersonen of derden), dit tot het moment dat de 
definitieve overeenkomsten met de ontwikkelaar zijn 
afgesloten en getekend; 

6. mandaat aan wethouder Sluiter te verlenen om namens het 
college een aantal tekstuele aanpassingen in bijlage 2 
(informatienota) en de bijlagen 3.1, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12 en 
3.15 van het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. 
 

 

20  377831 Benoemen stembureauleden 
en vaststellen vergoeding 
gemeenteraadsverkiezingen maart 
2022 

KCC  
Besloten is:  

1. op grond van artikel E4 van de Kieswet de in bijlagen I en III 
opgenomen stembureauleden en plaatsvervangende leden 
te benoemen;  

2. de vergoeding aan de stembureauleden overeenkomstig 
bijlage II vast te stellen. 

 
 

21  384583 Toestemming verkoop 
woning – Uivernest 17 Huissen. 

PR  
Besloten is:  

1. toestemming te verlenen voor de verkoop van de woning 
aan het Uivernest 17 te Huissen; 

2. te verklaren dat het kettingbeding, met betrekking tot het 
vragen van toestemming bij doorverkoop, voor opvolgende 
verkrijgers kan komen te vervallen. 

 
 

22  385404 bestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Broeksestraat 3, Gendt 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het bestemmingsplan Broeksestraat 3 in Gendt. 
 
 

23  385324 Informatienota stand van 
zaken ViA15 
 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de  stand van zaken ViA15. 
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Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 

24  385692 bijdrage gemeente 
Lingewaard aan giro 555 voor 
“Samen in actie voor Oekraїne”.  

STAF  
Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen om: 

a. een bijdrage van € 1,00 per inwoner (afgerond € 50.000,00) 
ter beschikking te stellen aan giro 555 ten bate van ‘Samen 
in actie voor Oekraïne’; 

b. de bijdrage voor een bedrag van €42.000,-- ten laste te 
brengen van de Algemene Reserve; 

2. de bijdrage voor een bedrag van €8.000,-- te dekken uit het 
budget voor internationale samenwerking (60301-44420). 

 
 

25  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR  
a.347076 Aankoop grond nabij Van Wijkstraat 28 Huissen 
Besloten is: circa 192 m² grond aan te kopen van de eigenaar van 
het perceel aan de Van Wijkstraat 28 in Huissen. 
 
(besluit van 9 november 2021) 
 

26  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten  BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 8 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

27  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 


