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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 14 juni 
2022 

STAF 
Besloten is de op 14 juni 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  430374 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake afvalbakken 
Langstraat. 

ORV  
Besloten is: de door Lingewaard.NU gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  426486 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake burgerparticipatie 
door Historische Kringen 

RB  
Besloten is: de door het CDA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

4  412701 Inwonersinitiatief Angeren 
Aantrekkelijk 
 

ORV/PR/SB  
Besloten is:  
1. drie projecten van het inwonersinitiatief Angeren Aantrekkelijk te 
ondersteunen met een incidentele subsidie; 
2. hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 82.000; 
3. de overschrijding van de post Algemene Middelen van € 57.500 
te melden via het begrotingsresultaat 2022;  
4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de 
voortgang van het inwonersinitiatief Angeren Aantrekkelijk. 
 

5  439822 Regionale aanbesteding 
inkoop aardgas 

RB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de uitkomst van de regionale aanbesteding voor de inkoop 
van aardgas; 

2. mandaat aan wethouder Van den Bos te verlenen om 
namens het college de laatste tekstuele aanpassingen in de 
informatienota aan te brengen. 

 

6  410579 Voornemen strook grond 
aan openbaarheid onttrekken 

ORV  
Besloten is:  

1. in principe medewerking te verlenen aan het onttrekken aan 
de openbaarheid van een strook grond, behorend tot de 
openbare weg, gelegen aan de Dorpsstraat 58 in Bemmel; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het voornemen om een strook grond aan de openbaarheid 
te onttrekken; 

3. mandaat aan wethouder Hubers te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de 
informatienota aan te brengen. 

 

Datum: 21  juni 2022 

Tijd: 09:00 – 11.45 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 (afwezig)  

A. Slob, wethouder (afwezig vanaf 9.30 uur) 

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

 

https://mijn.lingewaard.nl/intern/zaak/410579
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

7  435629 Verklaring van geen bezwaar 
LTC Gendt 

ORV  
Besloten is: een verklaring van geen bezwaar aan LTC Gendt af te 
geven voor het indienen van de subsidieaanvraag 
gemeenschapsvoorziening bij de Provincie Gelderland.  
 

8  415657 Incidentele subsidie 
Stichting Kloppend Hart 2022 
 

SB  
Besloten is: Stichting Kloppend Hart in 2022 een incidentele 
subsidie toe te kennen van € 5.000,--. 
 

9  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR  
409101 Verkoop strook grond circa 514 m2 nabij Heuvelsestraat te 
Bemmel. 
Besloten is: een strook grond te verkopen ter grootte van circa 514 
m2, gelegen nabij Heuvelsestraat te Bemmel voor een koopsom van 
in totaal € 4.350,00 exclusief overdrachtsbelasting en k.k. 
 
(besluit van 17 mei 2022) 
 

10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 7 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

11  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 21 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 

 


