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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 17 mei 
2022 

STAF 
Besloten is de op 17 mei 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  336416 Ontwerpwijzigingsplan 
Buitengebied Lingewaard, 't Hof 4, 
Gendt 

RB  
Besloten is:  
1. in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 

Lingewaard, ’t Hof 4, Gendt (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.288-ON01) voor 
functieverandering op het perceel ’t Hof 4 in Gendt;  

2. met de initiatiefnemer een grondexploitatieovereenkomst en een 
planschadeovereenkomst aan te gaan; 

3. en na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de ter inzage legging 
van het ontwerpwijzigingsplan. 

 

3  379271 Beslissing op de 
bezwaarschriften over  
omgevingsvergunning voor 
kunstwerk “De Zwaon” in Huissen 

ODRA  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften, de bezwaarschriften niet-
ontvankelijk te verklaren. 
 

4  415873  Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake roofvogelshows. 

VTH  
Besloten is:  

1. de door GroenLinks en SP gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden; 

2. mandaat aan de burgemeester te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de 
beantwoording aan te brengen. 

 

5  398442 Financiële stukken en 
kaderbrief Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal Domein Centraal Gelderland 
(MGR SDCG) 

SB  
Besloten is: 

1. het positieve afrekenresultaat 2021 alsmede de incidentele 
onderschrijding 2022 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve sociaal domein en de financiële 
effecten voor de meerjarenbegroting 2023-2026 te 
verwerken in de kaderbrief 2023;   

2. de zienswijzebrief over de concept-meerjarenbegroting 
2023-2026 vast stellen; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de zienswijze van het college op de concept-
meerjarenbegroting 2023-2026  

 

Datum: 24 mei 2022 

Tijd: 09:00 – 11:00 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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

6  416023 Bekrachtigen langlopende 
geldleningen met de BNG 

FIN  
Besloten is:  
1.de transactie van de volgende geldleningen met de BNG te 
bekrachtigen, volgens de voorwaarden uit het treasurystatuut: 
- Geldlening 1 € 10 miljoen per 3-7-2023 tegen 1,693%; 
- Geldlening 2 € 10 miljoen per 1-7-2024 tegen 1,683%; 
- Geldlening 3 €  5 miljoen per 1-7-2025 tegen 1,673% 
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de 
langlopende leningen met de BNG. 
 

7  422814 potentieonderzoek 
geothermie Gelderland 
 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over potentieonderzoek geothermie Gelderland. 
 

8  420159 Beslissing op bezwaar 
geweigerde omgevingsvergunning 
voor een tweede uitweg naar de 
openbare weg in Gendt. 

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

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren gegrond te verklaren; 
3. het besluit te herroepen en met een verbeterde motivering 

de ingediende aanvraag omgevingsvergunning voor een 
(tweede) uitweg te weigeren. 

 

9  419432 Vaststellen bestuurlijke 
verantwoordingsrapportage WOZ 

STAF  
Besloten is: de bestuurlijke verantwoordingsrapportage WOZ vast te 
stellen. 
 

10  418720 Investeringsbudgetten twee 
rioleringsprojecten. 

PR  
Besloten is: 
1. een investeringsbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor 
de voorbereiding van het project ‘Vervangen en verbeteren riolering 
Hofsteestraat Haalderen’; 
2. een investeringsbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor 
de voorbereiding van het project ‘Vervangen en verbeteren riolering 
Sandershof Bemmel’; 
3. de kapitaallasten voortvloeiend uit deze investeringen te dekken 
uit het Gemeentelijke Rioleringsplan. 
 

11  418536 Recht van terugkoop - 
Houtakker 55 te Bemmel 

PR  
Besloten is: 

1. af te zien van het recht van terugkoop van het bedrijfspand 
aan de Houtakker 55 te Bemmel; 

2. het kettingbeding over recht van terugkoop door te halen. 
 

12  416575 Planning acties cultuurnota 
2022 en verder “Beleef kunst en 
cultuur in Lingewaard” 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de actielijst cultuurnota 2022 en verder “Beleef kunst en cultuur 
in Lingewaard” waarin de planning van de acties is opgenomen. 
 

13  401282 Vaststellen ontwerp fase 3 
revitalisering Zilverkamp Huissen 

PR 
Besloten is: 

1. het ontwerp van fase 3, clusters 2, 3 en 15 van 
Holthuizerdreef ten behoeve van revitalisering Zilverkamp 
Huissen vast te stellen; 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

2. de sortimentsgidsen voor de clusters 2, 3 en 15 vast te 
stellen. 

 

14  365577 Aanpak zwerfafval 2023-
2025 

ORV  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de aanpak zwerfafval 2023-2025. 
2. de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting 2023 

te vragen om het benodigde structurele budget van              
€ 50.000,- beschikbaar te stellen. 

 

15  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland. 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 10 mei 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

16  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 24 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 

 


