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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 15 
maart 2022 

STAF 
Besloten is de op 15 maart 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  391506 Beleidsregel financiële 
tegemoetkoming particuliere 
opvang Oekraïense vluchtelingen  
 

SB 
Besloten is: 

1. de “Beleidsregel financiële tegemoetkoming particuliere 
opvang Oekraïense vluchtelingen gemeente Lingewaard 
2022” vast te stellen; 

2. de uitvoering van beleidsregel te mandateren aan de 
beleidsmedewerker inkomensvoorziening en de 
kwaliteitsmedewerker Sociaal Domein; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de beleidsregel. 

 

3  382406 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo – Stand van zaken 
warmtetransitie Zilverkamp. 

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

4  382408 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo – Inzet budget 
warmtetransitie Zilverkamp 

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

5  385452 Pilot Strippenkaart 
Respijtzorg 

SB  
Besloten is: 

1. een pilot voor een 'strippenkaart respijtzorg' te starten; 
2. de geoormerkte middelen hiervoor te besteden die de 

gemeente ontvangt via de meicirculaire 2022; 
3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

de pilot. 

6  384054 Regionaal 
Transformatieplan Jeugdhulp 2018 - 
2020 

SB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de afronding van het Regionale Transformatieplan 
Jeugdhulp 2018 – 2020; 

2. het restant van het regionale Transformatiebudget van        
€ 493.655,- als volgt te besteden: 

a. € 201.000 te gebruiken om het tariefgeschil met 
JeugdzorgPlus aanbieders op te lossen; 

b. € 21.000 in te zetten om de extra trajecten van het 
Omgangshuis in 2021 te bekostigen; 

Datum: 22 maart 2022 

Tijd: 09:30 – 12:00 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

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

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

c. het restant van € 271.000 toe te voegen aan het 
regiobudget jeugd in 2022. 

3. het regiobudget jeugd in 2022 in te zetten voor: 
a. het inrichten van een website voor de regionale 

samenwerking voor € 7.600,- (eenmalig) en  
€ 3.600,- (jaarlijks); 

b. € 134.148,- in te zetten voor de subsidie 
Omgangshuis 2022. 

 

7  366536 Verlenging Integraal 
Veiligheidsplan 2020-2022, 
Meerjarenbeleidsplan politie Oost-
Nederland en de 
Veiligheidsstrategie Oost-Nederland   

VTH  
Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan 

2020-2022 te verlengen met één jaar.  
2. de gemeenteraad te informeren over het verlengen van het 

meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie-eenheid Oost-
Nederland en de veiligheidsstrategie 2019-2022 van het 
Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland met één jaar. 

 

8  328639 Ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Lingewaard, 
Karstraat tussen nr. 33-39 en achter 
53, Huissen' 

PR/RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
'Buitengebied Lingewaard, Karstraat tussen nr. 33-39 en 
achter 53, Huissen' (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.292-ON01) voor de herontwikkeling van 
tuincentrum Helsen op de percelen tussen Karstraat 33 en 
53 in Huissen; 

2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
voor de nieuwe woningen; 

3. met de initiatiefnemers grondexploitatieovereenkomsten en 
planschadeverhaalsovereenkomsten aan te gaan; 

4. na de betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de ter inzage 
legging van het ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde. 

 

9  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 22 februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

10  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


