
Pag. 1 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 7 juni 
2022 

STAF 
Besloten is de op 7 juni 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  426476 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake aanvraag 
energietoeslag. 

SB  
Besloten is:  

1. de door Lingewaard NU gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden; 

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

 

3  426261 Overeenkomsten plan 
Staatsliedenbuurt te Gendt. 

PR  
Besloten is: de grondexploitatieovereenkomst, de 
planschadeovereenkomst en de overeenkomst tot grondverkoop 
openbaar gebied aan te gaan. 
 
 

4  435833 Kaderbrief 2023 FIN  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de kaderbrief 2023; 
2. de kaderbrief 2023 ter behandeling en vaststelling aan te 

bieden aan de gemeenteraad; 
3. de portefeuillehouder Financiёn te mandateren om namens 

het college eventuele tekstuele wijzigingen aan te brengen 
in de Kaderbrief 2023. 

 

5  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten    

FIN  
a.418820 Jaarstukken 2021 
Besloten is: 
1. in te stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2021; 
2. in te stemmen met de voorstellen tot bestemming van het 

rekeningresultaat; 
3. het jaarverslag en de jaarrekening (jaarstukken) 2021 ter 

vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; 
4. mandaat aan wethouder Hubers te verlenen om namens het 

college de laatste tekstuele aanpassingen in bijlage 1 
(jaarstukken) aan te brengen. 

 
(Besluit van 17 mei 2022)  
 

6  Besluitenlijsten Gedeputeerde 
Staten van Gelderland  

BO  

Datum: 14 juni 2022 

Tijd: 09.00-11.15 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig 

 

 

 

 

 

Afwezig 

 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester 

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

A. Slob, wethouder  

M. J. A. van den Bos wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

J.H.A.P. Sluiter, wethouder 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

Besloten is de besluitenlijsten van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 24 en 31 mei 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

7  Uitnodigingen B&W    BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


