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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 24 mei 
2022 

STAF 
Besloten is de op 24 mei 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  415862 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Molenstraat en Kruisstraat 25 Gendt 

RB  
Besloten is: 

1. met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 
Lingewaard, Molenstraat en Kruisstraat 25 Gendt’ (voorzien 
van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.271-ON01) in te 
stemmen voor functieverandering van Agrarisch naar 
Wonen op het perceel Kruisstraat 25 in Gendt en de bouw 
van vier woningen op het perceel Molenstraat 
ongenummerd in Gendt; 

2. een grondexploitatieovereenkomst en een 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan met de 
initiatiefnemers; 

3. de planologische procedure te starten na betaling van de 
verschuldigde exploitatiebijdrage door de ter inzage legging 
van het ontwerpbestemmingsplan. 

 
 

3  415960 Vaststelling 
bestemmingsplan Gendt, 
Staatsliedenbuurt 
 

RB/PR  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen: 

1. het bestemmingsplan Gendt, Staatsliedenbuurt 
overeenkomstig het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen 
c.q. digitaal beschikbaar is gesteld ongewijzigd vast te 
stellen langs elektronische weg (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1704.286-VG01) en zoals verbeeld op papier; 

2. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan.  
 
 

4  420904 Ontwerpbestemmingsplan 
“Huissen, Bloemstraat 2” 

RB  
Besloten is: 

1. voor het bestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat 2” geen 
milieueffectrapportage (MER) of uitgebreide m.e.r.-
beoordeling op te stellen; 

2. het ontwerpbestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat 2” 
(voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.282-ON01) in procedure te brengen; 

3. met de initiatiefnemer een grondexploitatieovereenkomst, 
een grondruilovereenkomst en een 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan. 

 

Datum: 31 mei 2022 

Tijd: 10:00 – 12:00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

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  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

5  419003 Jaarstukken 2021 en 
begroting 2022 Centrum 
Management Lingewaard 

RB  
Besloten is: 

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 
2022 van de Stichting Centrum Management Lingewaard en 
af te zien van het indienen van een zienswijze; 

2. het toezichtarrangement voor de Stichting Centrum 
Management Lingewaard te wijzigen van arrangement 3 
naar arrangement 1. 

 

6  423251 Verzoek om planologische 
medewerking gebruiken bijgebouw 
(werkplaats) Molenwei 37 in Bemmel 
als zelfstandige woning 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om het verzoek om 
planologische medewerking om het bijgebouw (werkplaats) 
Molenwei 37 in Bemmel als zelfstandige woning te kunnen 
gebruiken, af te wijzen. 
 
 

7  422356 Beslissing op bezwaar 
tweede laadplek bij bestaande 
laadpaal 

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

a. reclamanten ontvankelijk te verklaren; 
b. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
c. het besluit in stand te laten 

 

8  422260 Project InDifferent SB  
Besloten is: 

1. het project InDifferent samen met OBC Bemmel en OBC 
Huissen te starten voor een periode van drie jaar; 

2. hiervoor in totaal € 33.000,00 beschikbaar te stellen uit de 
middelen voor Aansluiting Onderwijs-Jeugdhulp 
(60603/43410); 

3.  de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het project InDifferent. 

 
 

9  426268 Raadsinformatienota extra 
bijdrage RES 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de extra bijdrage voor de RES. 
 

10  419008 Jaarverantwoording 
kinderopvang 2021 

SB  
Besloten is: 
1.  het “Jaarverslag Kinderopvang 2021 gemeente Lingewaard”, 
inclusief de jaarverantwoording kinderopvang gemeenten 2021 vast 
te stellen. 
2. de “Jaarverantwoording kinderopvang gemeenten 2021” 
beschikbaar te stellen aan de Inspectie van het Onderwijs. 
3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 
jaarverslag en de jaarverantwoording 2021. 
 

11  418509 Park Lingezegen, 
jaarstukken 2021 en begroting 2023 

RB 
Besloten is:  

1. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de 
begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Park 
Lingezegen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te 
informeren. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

12  426912 Jaarstukken 2021 Groene 
Metropoolregio 

STAF  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om: 
1. kennis te nemen van het concept jaarverslag en de jaarrekening 

2021 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; 
2. geen zienswijze in te dienen op het concept jaarverslag en de 

jaarrekening 2021 van de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen; 

3. het overschot op de jaarrekening als volgt in te zetten: 
-€100.000 te storten in een algemene reserve; 
-€231.012 euro te storten in een bestemmingsreserve. 

 

13  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland 

BO 
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 17 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

14  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


