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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 10 mei 
2022 

STAF 
Besloten is de op 10 mei 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  385709 Medegebruik & 
Verhuurbeleid 
Onderwijshuisvesting voor Integrale 
Kindcentra 
 

PR  
Besloten is:  
1. de beleidsnotitie Medegebruik & Verhuurbeleid 

Onderwijshuisvesting voor Integrale Kindcentra vast te stellen; 
2. de te innen huur in een investeringsreserve te storten voor 

onderwijshuisvesting; 
3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 

beleid. 
 

3  406120 Ontwerp 
meerjarenprogrammabegroting 
2023-2026 (inclusief gewijzigde 
begroting 2022) BVO DRAN 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om:  

a. de zienswijze op de ontwerp meerjarenbegroting 
vast te stellen en het bestuur van de BVO hiervan in 
kennis te stellen;  

b. kennis te nemen van de financiële consequenties 
van de ontwerp meerjarenbegroting voor de 
begroting van de gemeente; 

c. het toezichtsarrangement voor de BVO DRAN te 
wijzigen van arrangement 3 naar arrangement 2. 

 

4  408147 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo inzake maximering bedrag 
voor initiatieven Lingewaard Doet. 
 

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

5  404137 Bezwaarschrift over 
geweigerde omgevingsvergunning 
kappen van waardevolle boom in 
Doornenburg 
 

ODRA  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; 
3. het besluit van 10 januari 2002 in stand te laten. 

 

6  416055 Financiering lespakketten 
Stichting Erfgoed Luchtoorlog 
Nederland  

VTH  
Besloten is: een bedrag van € 10.000,- éénmalig beschikbaar te 
stellen voor het opstellen van lesprogramma’s in het kader van de 
berging van het oorlogsslachtoffer uit WO II. 
 

7  373510 Bijdrage in de 
elektriciteitskosten vragen van 
(markt)standplaatsen 

VTH 
Besloten is: 

Datum: 17 mei 2022 

Tijd: 09:00 – 12:00 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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 1. met ingang van 1 januari 2023 een gedeelte van de 
elektriciteitskosten in rekening te brengen voor het innemen van 
marktstandplaatsen; 
2. aan vergunninghouders van de losse standplaatsen ook een 
gedeelte van de elektriciteitskosten in rekening te brengen met 
ingang van 1 januari 2023; 
3.geen stroomkosten in rekening te brengen voor standplaatsen met 
een maatschappelijk doel én aan organisatoren van evenementen. 
 

8  401864 Ontwerpbegroting 2023 
Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland Midden (VGGM) 

VTH 
Besloten is:  

1. de gemeenteraad voor te stellen om: 
a. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 en 

de resultaatbestemming 2021 van de VGGM; 
b. de reactie op de ontwerpbegroting 2023 en de 

resultaatbestemming 2021 vast te stellen en als 
zienswijze aan de VGGM te zenden; 

c. de gevolgen van deze ontwerpbegroting te 
verwerken in de Programmabegroting 2023 van 
Lingewaard; 

2. mandaat aan de burgemeester en wethouder Slob te 
verlenen om namens het college de laatste tekstuele 
aanpassingen in bijlagen 3 en 5 aan te brengen. 

 

9  412787 Jaarverslag 2021 Taskforce 
Sociaal Domein  

SB  
Besloten is: 

1. het Jaarverslag 2021 Taskforce Sociaal Domein vast te 
stellen; 

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

 

10  401268 Bouwplan Veilingweg 16a in 
Bemmel. 

RB  
Besloten is: 
1. in principe planologische medewerking te verlenen aan het 
bouwplan Veilingweg 16a in Bemmel onder de volgende 
voorwaarden: 

a. in de op te stellen ruimtelijke onderbouwing wordt aandacht 
besteed aan diverse aspecten als genoemd in de reactie 
van de regiekamer van 6 april 2022; 

b. het principebesluit heeft een geldigheidsduur van 2 jaar 
waarbinnen de initiatiefnemer bij de gemeente een 
ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning moet hebben 
ingediend dat gereed is voor ter visie legging; 

c. het door initiatiefnemer tekenen van een anterieure 
overeenkomst, waarin de gemeentelijke (plan)kosten en 
afwenteling van planschade is geregeld. 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 

bouwplan. 

 

11  419636 Stand van zaken opvang 
Oekraïners 

SB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de huidige stand van zaken met betrekking tot het opvangen 
van Oekraïners in de gemeente Lingewaard; 
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2. mandaat aan wethouder Slob te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in bijlagen 1 en 3 
aan te brengen. 

 

12  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 19 april 2022 en van Provinciale Staten d.d. 6 april 
2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

13  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 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 

 


