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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 
 
 
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 21 
december 2021 

STAF 
Besloten is de op 21 december 2021 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  365777 Verhogen subsidiebedrag 
tegemoetkoming kosten controle 
coronatoegangsbewijzen. 

ORVJZ  
Besloten is: 
1.artikel 5 van de Subsidieregeling tegemoetkoming kosten controle 
coronatoegangsbewijzen gemeente Lingewaard aan te passen door 
het subsidiebedrag te verhogen van € 750,-- naar € 1.250,-- 
2. deze wijziging na bekendmaking met terugwerkende kracht in 
werking te laten treden per 22 september 2021. 
 
 

3  357499 Ontwerpbestemmingsplan 
“Huissen, Bloemstraat fase 6 en 
Malenborch 7” 

RB  
Besloten is: 

1. op basis van de aanmeldnotitie d.d. 4 juni 2021 geen 
milieueffectrapport (MER) of uitgebreide m.e.r.-beoordeling 
op te stellen voor het bestemmingsplan “Huissen, 
Bloemstraat fase 6 en Malenborch 7”;  

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

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de totstandkoming van de woningdifferentiatie;  

4. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Huissen, 
Bloemstraat fase 6 en Malenborch 7” (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.269-ON01);  

5. het ontwerpbestemmingsplan met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.269-ON01 in procedure te brengen;  

6. de grondexploitatieovereenkomsten en de 
planschadeverhaalsovereenkomsten te sluiten met de 
initiatiefnemer;  

7. op grond van de Nota Parkeernormen Lingewaard 2020 aan 
de initiatiefnemer van het plan Malenborch ontheffing te 
verlenen voor de aanleg van 5 openbare parkeerplaatsen 
door storting van € 5.000,- in het Parkeerfonds;  

8. voor het plan Malenborch een Overeenkomst Parkeerfonds 
Lingewaard te sluiten met initiatiefnemer 

 
 

4  361361 Regionale Energie Strategie 
- Plan-MER 

RB 
Besloten is: 
1. in te stemmen met het Plan van Aanpak Plan-MER RES 2.0; 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 
Plan van Aanpak Plan-MER RES 2.0. 
 

Datum: 11 januari 2022 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

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

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, 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  361613 Woonplaatsbeginsel Jeugd  SB  
Besloten is de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de implementatie van de Wet Woonplaatsbeginsel Jeugd. 
 
 

6  365103 Ledenraadpleging cao 2021-
2022 

P&O  
Besloten is in te stemmen met het resultaat van de cao-
onderhandelingen 2021-2022. 
 
 

7  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR/SB  
353942 Medewerking verlenen aan Dorpendeal Doornenburg 
Besloten is: 

1. de Dorpendeal Doornenburg aan te gaan als partner en de 
daarbij benodigde co-financiering in te zetten; 

2. een subsidieaanvraag in te dienen bij de Provincie 
Gelderland voor de Dorpendeal Doornenburg. 
 

 
 

8  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland  

BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 7 december 2021 en 14 december 2021 en van 
Provinciale Staten d.d. 15 december 2021 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

9  Uitnodigingen B&W BMO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


