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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 27 
september 2022 

STAF 
Besloten is de op 27 september 2022 vastgestelde besluitenlijst 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2  486149 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake Verkeerscirculatie 
Huissen Zand 

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

3  486152 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake 
verkeersremmende maatregelen. 

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

4  495298 Begroting 2023 Gemeente 
Lingewaard 

FIN 
Besloten is: 
1. in te stemmen met de Begroting 2023 en deze ter vaststelling aan 
de gemeenteraad aan te bieden;  
2. de portefeuillehouder financiën te mandateren om namens het 
college eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen in de 
Begroting 2023. 
 

5  494703 Verlenging en verhoging 
eenmalige energietoeslag voor 
minima 

SB  
Besloten is: 
1. de eenmalige energietoeslag voor minima te verhogen met 500 
euro;  
2. de gewijzigde Beleidsregels eenmalige Energietoeslag 
Lingewaard 2022 vast te stellen. 
 

6  454507 Ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 
Leutsestraat 27 Angeren. 
 

RB  
Besloten is: 
1. met het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Leutsestraat 27 Angeren’ (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.264-ON01) in te stemmen voor functieverandering 
en de bouw van twee nieuwe woningen op het perceel Leutsestraat 
27 in Angeren;  
2. een grondexploitatieovereenkomst en 
planschadeverhaalsovereenkomst met de initiatiefnemers aan te 
gaan;  
3. na de betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 

7  492430 Intekenen opgaven Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen  

STAF 
Besloten is:  

Datum: 4 oktober 2022 

Tijd: 09:00 – 11.30 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Bemmel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: 

 

 

 

 

Afwezig:     

       

        

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder 

A. Slob, wethouder 



Pag. 2 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

 
 
 

1. de gemeenteraad voor te stellen om:  
a. in te tekenen op de vijf opgaven uit de Regionale agenda 

2023 en 2024; 
b. het college toestemming te verlenen de 

opgavenovereenkomsten aan te gaan; 
2. de opgavenovereenkomsten aan te gaan onder voorbehoud  
       van toestemming van de gemeenteraad. 

 

8  485930 Vaststelling 
bestemmingsplan Angeren, 
Kampsestraat 1 

RB 
Besloten is:  

1. hogere grenswaarden Wet geluidhinder vast te stellen 
conform de ter inzage gelegen ontwerpbeschikking. 

2. de gemeenteraad voor te stellen:  
a. de Reactienota Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Angeren, Kampsestraat 1 vast te stellen; 
b. het bestemmingsplan Angeren, Kampsestraat 1 

overeenkomstig het ontwerp zoals ter inzage heeft 
gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld ongewijzigd 
vast te stellen langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.280-VG01) en 
zoals verbeeld op papier; 

c. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

9  471557 Onttrekken aan de 
openbaarheid Dorpsstraat 58 
Bemmel 

ORV 
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om:  

1. een strook grond behorende tot de openbare weg, een en 
ander volgens bijgaande tekening met nummer BML3D58, 
aan de openbaarheid te onttrekken. 

2. de reactienota zienswijzen vast te stellen. 
 

10  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
a.476378 Monumentenprijs 2022. 
Besloten is: de Monumentenprijs 2022 toe te kennen aan de 
beheerder van de begraafplaats Huissen-Stad en de vrijwilligers die 
op deze begraafplaats graven restaureren en onderhouden. 
 

11  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland en Provinciale 
Staten van Gelderland. 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 20 september 2022 en de besluitenlijst van 
Provinciale Staten van Gelderland van 5 en 6 juli 2022 voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

12  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 4 oktober 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


