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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Aanwezig:

25 juni 2019
09:00 – 12:30 uur
Dorpsstraat 41, Bemmel, kamer 1.16
M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
M.H.F. Schuurmans-Wijdeven, burgemeester
J. Wijnia, gemeentesecretaris
H.W.M. Witjes, wethouder
J.H.A.P. Sluiter, wethouder
A. Slob, wethouder
Th. Janssen, wethouder
H. Morsink, bestuurssecretaris

Onderwerp

Team en Besluit

1

Openbare besluitenlijst b&w 18 juni
2019

BMO
Besloten is de op 18 juni 2019 vastgestelde besluitenlijst voor
kennisgeving aan te nemen.

2

94430 Bezwaarschrift tegen besluit
inning dwangsom Langstraat 38
Gendt

ODRA
Besloten is in lijn met het advies van de vaste commissie van advies
voor de bezwaarschriften en met inachtneming van de uitspraak
van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland van 15
februari 2019:
1.
het bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van 7
november 2018 tot invordering van verbeurde
dwangsommen met betrekking tot het gebruik van het
perceel Langstraat 38 Gendt, ontvankelijk te verklaren;
2.
de bezwaren, voor zover deze betrekking hebben op het
niet horen voorafgaand aan de besluitvorming, gegrond
te verklaren;
3.
de bezwaren, voor zover deze zijn gericht tegen
misbruik van bevoegdheden, ongegrond te verklaren;
4.
onder nadere motivering het invorderingsbesluit te
herroepen en alsnog af te zien van de invordering van
de verbeurde dwangsommen;
5.
de proceskosten te vergoeden.

3

97870 Vaststellen ontwerp Ot en
Sienpad

PR
Besloten is:
1. het gewijzigde ontwerp voor het Ot en Sienpad vast te
stellen;
2. in te stemmen met de kap van 5 bomen (3 acacia’s, 1
esdoorn en 1 iep), zoals nader op situatietekening is
aangegeven, en ter behoud van de nevengroenstructuur de
te kappen bomen te compenseren met de aanplant van 5
nieuwe bomen.

4

95932 Oplossing
accommodatieproblematiek
turnvereniging SGS en opzegging
gebruik ruimten in voormalige
Aloysiusschool

ORV/SB
Besloten is:
1. in te stemmen met de inhoud van de informatienota aan de
gemeenteraad, waarin mede in relatie met het College
Uitvoeringsprogramma (CUP) 2018-2022, het gemeentelijk
accommodatiebeleid, het bepaalde in de Kadernota 2020 en
de toezegging in de informatienota van 26 maart 2019 wordt
ingegaan op de accommodatieproblematiek van
Turnvereniging SGS;
2. in te stemmen met de opzegging van huur- en
gebruiksovereenkomsten met betrekking tot de voormalige
Aloysiusschool middels opzeggingsbrieven, waarin aan de
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gebruikers van de Aloysiuslocatie beëindiging van hun
huidige gebruik en daarmee ontruiming - vanwege sloop
van de voormalige school (uiterlijk op 1 januari 2021) - in het
vooruitzicht wordt gesteld per eerst mogelijke datum.
5

99005 Beantwoording vragen
tijdens politieke avond 20 juni 2019
n.a.v. bezwaar tegen aanvraag
suppletie-uitkering explosieven
2018

VTH
Besloten is in te stemmen met de inhoud van de brief, waarin
antwoord wordt gegeven op de tijdens de politieke avond gestelde
vragen.

6

96605 Onderzoek naar
armoedebeleid

SB
Besloten is de gemeenteraad middels een informatienota te
informeren over een 2-jarig onderzoek naar het armoedebeleid in
Lingewaard, welk onderzoek door de HAN in samenwerking met de
gemeente Lingewaard en Stichting Welzijn Lingewaard wordt
uitgevoerd.

7

96971 Vaststelling
bestemmingsplan Kuiplaan 1
Bemmel

RB
Besloten is:
1.
een hogere geluidsbelasting op de gevels van twee
woningen – als gevolg van wegverkeerslawaai
afkomstig van de Herckenrathweg – te accepteren en
op grond van artikel 83 Wet geluidhinder over te gaan
tot vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder,
conform de ontwerpbeschikking zoals die ter inzage
heeft gelegen;
2.
de gemeenteraad voor te stellen:
a. het bestemmingsplan “Kuiplaan 1 te Bemmel” ongewijzigd
ten opzichte van het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen
c.q. digitaal beschikbaar is gesteld, zowel digitaal
(planidentificatienummer NL.IMRO.1705.160-VG01) als
analoog vast te stellen;
b. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat het
verhaal van de gemeentelijke kosten anderszins is
verzekerd (via een grondexploitatieovereenkomst en een
planschadeverhaalsovereenkomst).

8

97133 Principemedewerking
functieverandering Leutsestraat 27
Angeren

RB
Besloten is in principe planologische medewerking te verlenen aan
functieverandering betreffende het perceel Leutsestraat 27 Angeren,
kadastraal bekend gemeente Angeren, sectie E, nummer 73,
waarbij - in ruil voor afbraak van agrarische opstallen (voormalig
intensieve veehouderij) van in totaal 2179 m2 - tot twee kavels voor
de bouw van twee vrijstaande woningen wordt gekomen, onder de
volgende voorwaarden:
a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar
vanaf de datum van dit besluit, binnen welke termijn de
initiatiefnemers bij de gemeente een wijzigingsplan moeten
hebben ingediend, dat gereed is voor ter visie legging;
b. het door initiatiefnemers aangaan met de gemeente van een
anterieure overeenkomst, waarin de afdekking van de
gemeentelijke (plan)kosten, financiële bijdrage en
afwenteling van het planschaderisico is geregeld.

9

97166 Schriftelijke vragen ex art. 18
RvO gemeenteraad inzake
ontgassen in Lingewaard

VTH
Besloten is:
1. de door B06 gestelde vragen schriftelijk te beantwoorden;
2. bij gedeputeerde staten van Gelderland wederom erop aan
te dringen, dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en zo
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spoedig mogelijk handhavend optreden tegen het varend
ontgassen.
10

97650 Principeverzoek woningbouw
Angeren

RB
Besloten is de indieners van het bewonersinitiatief ‘Op den Winkel’
in Angeren te berichten dat, na overleg met provincie en regio en de
voorwaarden die hier gesteld zijn, de bereidheid bestaat om mee te
werken aan een plan waaraan in principe medewerking gegeven
kan worden.

11

97730 Nieuwe mandaatregeling

JZ
Besloten is:
1. in te stemmen met de verzoeken voor aanpassing van de
huidige mandaatregeling;
2. het Mandaatbesluit Lingewaard 2019-1 vast te stellen, dit
onder gelijktijdige intrekking van het Mandaatbesluit
Lingewaard 2018-4, vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders, respectievelijk burgemeester
op 11 december 2018 (besluit college en burgemeester).

12

97760 Beëindiging submodule
combi-ondersteuning MGR Sociaal
Domein Centraal Gelderland

SB
Besloten is:
1. in te stemmen met het opzeggen per 1 januari 2020 van de
submodule Combi-ondersteuning bij de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein
Centraal Gelderland;
2. de opzegging schriftelijk mee te delen aan de voorzitter van
de MGR.

13

97772 Opleggen last onder
dwangsom Molenstraat 6 Angeren

ODRA
Besloten is aan de eigenaren van het perceel Molenstraat 6
Angeren een last onder dwangsom op te leggen wegens bouwen
zonder benodigde omgevingsvergunning.

14

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
en/of Provinciale Staten van
Gelderland

STAF
Besloten is de besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten van
Gelderland d.d. 4 en 5 juni 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

15

Uitnodigingen

BMO
De uitnodigingen worden doorgenomen.

Vastgesteld in de vergadering van 25 juni 2019.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Drs. J. Wijnia

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

