
Pag. 1 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 25 april  
2022 

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

2  403547 Nadere regels 
maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning 
Lingewaard 2022 

SB 
Besloten is: de Nadere regels maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2022 vast te stellen. 
 

3  402136 Schriftelijke vragen (art. 18 
rvo) inzake Afhandeling motie 
“Frisse lucht in onze scholen”  

 

PR  
Besloten is: de door CDA en Groenlinks gestelde vragen schriftelijk 
te beantwoorden. 
 
 

4  400371 Beschikbaar stellen van de 
investeringsbudgetten 2022 

IV  
Besloten is: de volgende investeringsbudgetten uit de 
programmabegroting 2022 beschikbaar te stellen: 

a. Informatiseringsplan Lingewaard 2022 € 41.300; 
b. Automatiseringsplan Lingewaard 2022 € 1.506.100; 
c. Automatiseringsplan Overbetuwe 2022 € 1.758.200. 

 

5  403993 Bezwaarschrift over het niet 
in behandeling nemen van een 
verwijderingsverzoek ex art. 17 
AVG. 

JZ  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 
1. reclamant ontvankelijk te verklaren in het bezwaar; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
3. het besluit in stand te laten. 
 
 

6  399793 Beleidsregels studietoeslag 
Lingewaard 2022 

SB 
Besloten is: de Beleidsregels studietoeslag Lingewaard 2022 vast te 
stellen. 
 
 

7  413083 Reactie concept agenda 
2023 – 2025 en zienswijze begroting 
2023 – 2026 Groene Metropoolregio 

STAF  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om:  

1. kennis te nemen van de concept regionale agenda 2023 – 
2025 en de begroting 2023 - 2026 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem – Nijmegen. 

2. kennis te nemen van de opgaveovereenkomsten verbonden 
regio, productieve regio, circulaire regio, ontspannen regio 
en groene groeiregio. 

 Datum: 10 mei 2022 

Tijd: 09:00 – 12:30 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 

3. de reactie op regionale agenda 2023 – 2025 vast te stellen 
en als resultaat van de consultatieronde aan de Groene 
Metropoolregio Arnhem- Nijmegen te zenden. 

4. de reactie op de ontwerpbegroting 2023 - 2026 vast te 
stellen en als zienswijze aan de Groene Metropoolregio te 
zenden. 

5. de structurele financiële gevolgen van de ontwerpbegroting, 
te weten € 82.000, mee te nemen bij de behandeling van de 
programmabegroting 2023.   

 
 

8  392773 Vaststelling 
bestemmingsplan “Huissen, 
Bloemstraat fase 6 en Malenborch 
7” 

RB  

Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om: 
1. de “Reactienota Zienswijzen (en ambtshalve wijzigingen) 

ontwerp bestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat fase 6 en 
Malenborch 7” vast te stellen; 

2. het bestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat fase 6 en 
Malenborch 7” ten opzichte van het ontwerp zoals ter inzage 
heeft gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld gewijzigd 
vast te stellen langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.269-VG01) en zoals 
verbeeld op papier; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 
 

9  413687 Verhogen budget lening 
toekomstbestendig wonen 

RB  
Besloten is: 

1. het budget voor de lening toekomstbestendig wonen te 
verhogen met € 500.000;  

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de voortgang. 

 
 

10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 12 april 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

11  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


