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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 22 
maart 2022 

STAF 
Besloten is de op 22 maart 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  371512 Beleid huisvesting 
internationale werknemers 

PR/RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om:  

1. kennis te nemen van het Regionaal beleidskader 
huisvesting internationale werknemers; 

2. het Beleidskader huisvesting tijdelijke internationale 
werknemers Lingewaard vast te stellen; 

3.  voor de komende twee jaar in totaal € 200.000 uit de 
Algemene Reserve beschikbaar te stellen. 

 

3  386075 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo – informatienota 
voorbereiding 
stedenbouwkundigplan 
woningbouw Zandsestraat. 

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

4  388338 Bouwplan Veilingweg 16 
Bemmel. 
 
 

RB  
Besloten is:  

1. af te wijken van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein 
Veegplan, Veilingterrein” om medewerking te kunnen 
verlenen aan een bouwplan voor het perceel Veilingweg 16 
in Bemmel; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het bouwplan.  

 

5  388004 Tegemoetkoming controle  
coronatoegangsbewijzen. 

RB  
Besloten is: 

1. de ‘Subsidieregeling tegemoetkoming controle 
coronatoegangsbewijzen gemeente Lingewaard 2022’ vast 
te stellen;  

2. het ‘Aanvraagformulier tegemoetkoming controle corona 
toegangsbewijzen’ vast te stellen; 

3. de ‘rekentool CTB ondernemers’ en de ‘rekentool CTB 
vrijwilligersorganisaties’ vast te stellen; 

4. de teammanager Ruimtelijk Beleid te mandateren om 
namens het college de aanvragen in het kader van deze 
subsidieregeling af te handelen. 

 

6  395411 Straatnaamgeving 
nieuwbouwgebied Driegaarden in 
Huissen – wijziging straatnaam. 

RB  
Besloten is: de straat Dokter L.J. van der Laanstraat in de nieuwe 
wijk Driegaarden in Huissen te wijzigen in: Dokter Leo van der 

Datum: 29 maart 2022 

Tijd: 09:00 – 11:15 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

Laanstraat met de BAG typering openbare ruimte Weg zoals 
weergeven op tekening OBR-67. 
 

7  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

RB  
a.371426 Vaststellingsovereenkomst Langstraat 48a te Gendt. 
Besloten is:  

1. af te wijken van de geldende bestemming 'Bedrijf - 
specifieke vorm van bedrijf - 10 (transport)'; 

2. de activiteit 'sociale werkvoorziening' tijdelijk op locatie te 
vergunnen voor de duur van 5 jaar; 

3. met bijgevoegde vaststellingsovereenkomst overeen te 
komen dat de bestemming met de eerstvolgende herziening 
gewijzigd zal worden naar 'maatschappelijk'. 

 

(Besluit van 22 februari 2022) 
 

8  Besluitenlijsten Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten van 
Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 8 maart 2022 en van Provinciale Staten d.d. 2 
februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

9  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 29 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 

 


