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

26 maart 2019
09:00 – 12.30
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 19
maart 2019

BMO
Besloten is de op 19 maart 2019 vastgestelde besluitenlijst voor
kennisgeving aan te nemen.

2

88580 Afschaffing kortingsregeling
medereiziger Avan

TSD
Besloten is:
1. in te stemmen met het afschaffen van de kortingsregeling
voor de medereiziger;
2. de gemeenteraad middels een informatienota hierover te
informeren.

3

83547 Vaststelling
bestemmingsplan Korte Loostraat 6
t/m 12 Huissen

RB
Besloten is:
1. de gemeenteraad voor te stellen :
a. de Reactienota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen
ontwerp bestemmingsplan “Korte Loostraat 6 t/m 12
Huissen” vast te stellen;
b. het bestemmingsplan “Korte Loostraat 6 t/m 12 Huissen”
met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.208-VG01,
ongewijzigd ten opzichte van het ontwerp, dat digitaal ter
beschikking is gesteld c.q. analoog ter inzage is gelegd,
zowel digitaal als analoog vast te stellen;
c. af te zien van vaststelling van een exploitatieplan, omdat in
het verhaal van de gemeentelijke kosten al anderszins is
voorzien;
2. op grond van artikel 83, eerste lid, Wet geluidhinder hogere
grenswaarden Wet geluidhinder – met het oog op een te
verwachten overschrijding van de geluidsbelasting op 15
nieuwe appartementen afkomstig van geluid van het
wegverkeer op de Stadswal - vast te stellen conform de
ontwerpbeschikking, zoals die ter inzage heeft gelegen;
3. in te stemmen met de voorgestelde parkeeroplossing voor
het plan aan de Korte Loostraat 6 t/m 12

4

86131 Ontwerpbestemmingsplan
Kuiplaan Bemmel; start
planologische procedure, procedure
hogere grenswaarden geluidhinder
en aangaan overeenkomsten

RB
Besloten is:
1.
in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Kuiplaan 1 te Bemmel (voorzien van
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.160-ON01) ten
behoeve van de realisatie van vier woningen;
2.
het ontwerpbestemmingsplan Kuiplaan 1 te Bemmel
(met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.160-ON01)
in procedure te brengen;
3.
een hogere geluidsbelasting op de gevels van twee
woningen – als gevolg van wegverkeerslawaai
afkomstig van de Herckenrathweg – te accepteren en in
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4.
5.
6.
7.
8.

te stemmen met de ontwerpbeschikking Hogere
grenswaarden wet geluidhinder (HGW);
voor het bestemmingsplan de procedure Hogere
grenswaarden Wet geluidhinder te volgen;
in te stemmen met de voorgestelde parkeeroplossing
voor bouwplan Kuiplaan 1 te Bemmel;
ten behoeve van de realisatie van het bestemmingsplan
Kuiplaan 1 te Bemmel een
grondexploitatieovereenkomst aan te gaan;
ten behoeve van de realisatie van dit project een
overeenkomst tot grondruil aan te gaan;
ten behoeve van de duikers aan de Gruit een
overeenkomst tot het vestigen van een zakelijk recht
van opstal aan te gaan.

5

88186 Externe mandaten
schuldhulpverlening

BSD
Besloten is:
1. per 1 april 2019 externe mandaten te verlenen aan
PLANgroep BV te Culemborg voor de uitoefening c.q.
verrichting van de nader geduide bevoegdheden c.q.
handelingen, ontleend aan de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening (Wgs), het Besluit breed moratorium
(Bbm), de Faillissementswet (Fw.) en afdeling 10.1.1. van
de Algemene wet bestuursrecht, een en ander conform het
“Mandaatbesluit Schuldhulpverlening gemeente Lingewaard
aan PLANgroep B.V. 2019”;
2. PLANgroep BV te verzoeken om schriftelijk in te stemmen
met het Mandaatbesluit.

6

89597 Herontwikkeling Blauwe
Hoek/Groenestraat Doornenburg

PR
Besloten is in te stemmen met een informatienota aan de
gemeenteraad over de vervolgaanpak ten behoeve van een
bouwproject, bestaande uit een combinatie van woningbouw (40
woningen voor verschillende doelgroepen), recreatie en horeca aan
de Blauwe Hoek/Groenestraat te Doornenburg, welk project
inmiddels kan rekenen op steun van het bestuurlijk overleg van de
subregio Wonen Arnhem e.o.

7

Openbaarmaking eerder genomen
besluiten

ORV
a. 80595 Aanwijzing clusterplaatsen Margrietstraat
Besloten is op grond van artikel 7, lid 3, sub g, van het
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Lingewaard
2018, twee clusterplaatsen aan te wijzen in de Margrietstraat te
Huissen tegenover huisnummer 17 en naast huisnummer 1, voor
het aanbieden van GFT, restafval en PMD-afval.
(besluit college van 8 januari 2019)
RB
b. 81219 Deel van een weg aan de openbaarheid onttrekken
Besloten is:
1. in te stemmen met het concept-raadsvoorstel tot onttrekking
aan de openbaarheid van een nader aangeduid gedeelte ter
grootte van circa 2.823 m2 van de Expeditiedreef
(bedrijventerrein Pannenhuis II), dit op basis van artikel 11
van de Wegenwet;
2. conform de procedure ex afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht het voornemen tot onttrekking aan de
openbaarheid van het desbetreffende weggedeelte bekend
te maken en het concept-raadsvoorstel en –besluit
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gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
(besluit college van 8 januari 2019)
RB
c. 82198 Ontheffingenbeleid geslotenverklaring centrum Huissen
Besloten is:
1. het ontheffingenbeleid voor de geslotenverklaring in het
centrum van Huissen vast te stellen;
2. inwoners, die volgens het ontheffingenbeleid recht hebben
op de aanvraag van een ontheffing, eenmalig vrij te stellen
van kosten.
(besluit college van 29 januari 2019)
ORV
d. 36639 Europese aanbesteding verwerkingscontract voor restafval
met regio
Besloten is:
1. in te stemmen met de in de (regionale) memo van 4
september 2017 voorgestelde projectopzet, proces,
planning, samenwerking, rolverdeling en financiële
consequenties van deelname aan de regionale
aanbesteding;
2. het benodigde budget beschikbaar te stellen en de kosten
ten laste te brengen van de afvalstoffenheffing 2017.
(besluit college van 14 november 2017)
ORV
e. 75250 Bestuurlijke reactie op bevindingenrapport
Rekenkamercommissie inzake beheer maatschappelijk vastgoed
Besloten is in te stemmen met de bestuurlijke reactie op het
bevindingenrapport van de rekenkamercommissie inzake Beheer
maatschappelijk vastgoed in de gemeente Lingewaard
(besluit college van 13 november 2018)
PR
f. 87688 Verkavelingsschets herinrichting sportpark De Poel
Angeren
Besloten is in te stemmen met de kavelingsschets, projectnummer
19008, als uitgangspunt voor woningbouw en sport op de locatie
van sportcomplex De Poel in Angeren.
(besluit college van 19 maart 2019)
8

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten
en/of Provinciale Staten van
Gelderland

STAF
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van
Gelderland d.d. 26 februari 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

9

Uitnodigingen

BMO
De uitnodigingen worden doorgenomen.

Vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,
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de secretaris,

de burgemeester,

Drs. J. Wijnia

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

