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 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 25 
januari 2022 

STAF 
Besloten is de op 25 januari 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  366716 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
veranderde WOZ-waarde. 

FIN  
Besloten is: de door D66 Lingewaard gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  332226 Nieuw mandaatbesluit 
 

JZ  
Besloten is: 
1. in te stemmen met de verzoeken tot aanpassing van het 

huidige mandaatbesluit;  
2. het Mandaatbesluit Lingewaard 2022-1 vast te stellen (besluit 

college en burgemeester). 
 

4 367056 Gevolgen 
decembercirculaire 2021 voor de 
gemeente Lingewaard 
 

FIN  
Besloten is: 

1. akkoord te gaan met de voorgestelde reserveringen uit de 
decembercirculaire 2021; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de gevolgen van de decembercirculaire 2021 voor de 
gemeente Lingewaard. 

 

5 369326 Verzoek om planologische 
medewerking uitbreiding bedrijf 
Lodderhoeksestraat 14 Angeren 

RB  
Besloten is: in principe planologische medewerking te verlenen aan 
de uitbreiding van een bedrijfsbebouwing aan de 
Lodderhoeksestraat 14 te Angeren onder de volgende voorwaarden: 

a. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 
jaar, waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente 
een planprocedure moet hebben ingediend, dat 
gereed is voor ter visie legging; 

b. het door initiatiefnemer tekenen van een anterieure 
overeenkomst, waarin de gemeentelijke 
(plan)kosten, financiële bijdrage en afwenteling van 
het planschaderisico is geregeld. 

 

6 350670 Informatienota stand van 
zaken vergunningverlening 
Angerensestraat 38 Gendt 

RB/ODRA  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te infomeren 
over vergunningverlening Angerensestraat 38 in Gendt.                                                     

 

7 Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

Datum: 1 februari 2022 

Tijd: 09:00 – 12:15 uur  

Locatie: Zaal Huissen, 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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Vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


