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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 21 juni 
2022 

STAF 
Besloten is de op 21 juni 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  412098 Plankaart voor openbare 
laadpalen en passende werkwijze 
met verkeersbesluiten 

RB/ORV 
Besloten is:  
1. de reactienota plankaart openbare laadpalen Lingewaard vast te 

stellen. 
2. de plankaart met toekomstige locaties voor openbare laadpalen 

voor 2022-2025 vast te stellen. 
3. af te wijken van de aanpak in de vastgestelde visie en 

plaatsingsbeleid om vooraf één verzamelverkeersbesluit voor 
alle locaties op de plankaart te nemen. 

4. in plaats daarvan de volgende werkwijze voor verkeersbesluiten 
voor laadpalen vast te stellen: 
a. verzamelverkeersbesluiten per half jaar voor ‘vooruit te 

plaatsen’ palen op de plankaart 
b. verkeersbesluiten per aanvraag of een 

verzamelverkeersbesluit van meer aanvragen per periode 
voor palen op de plankaart 

5. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de 
vastgestelde plankaart en de passende werkwijze met 
verkeersbesluiten. 

  

3  432205 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake was- en 
strijkservice. 

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

4  431959 Vervangen ondergrondse 
glascontainers 

ORV  
Besloten is:  

1. 11 ondergrondse glascontainers aan te schaffen; 
2. hiervoor een bedrag van € 50.600,- beschikbaar te stellen 

uit het vervangingsschema. 
 

5  420294 Archiefconvenant Modulaire 
Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal Domein Centraal Gelderland 
 

SB 
Besloten is: het Archiefconvenant Modulaire Gemeenschappelijke 
Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland  
(MGR SDCG) aan te gaan met de MGR SDCG.  
 

6  432828 Beslissing op bezwaar 
weigering omgevingsvergunning 
pilaren Leemkuilselaan in Bemmel 

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

1. reclamant ontvankelijk te verklaren; 

 Datum: 27 juni 2022 

Tijd: 14.00 – 16:30 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  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het besluit in stand te laten. 

 

7  439219 Beslissing op bezwaar 
invorderingsbesluit Laaksevoetpad 
in Huissen. 
 

ODRA  

Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 

advies voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift niet 

ontvankelijk te verklaren. 

   

8  436858 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake Informatienota 
Jaarstukken 2021 en begroting 2023 
van ODRA 

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

9  412025 Diverse besluiten 
omgevingsvergunning Windpark 
Caprice 
 

RB  
Besloten is: 

1. de Reactienota zienswijzen vast te stellen;   
2. de aanvullende voorschriften voor geluid en slagschaduw 

voor Windpark Caprice vast te stellen; 
3. de gemeenteraad voor te stellen om: 

a. de reactienota zienswijzen Windpark Caprice vast te 
stellen; 

b. een definitieve verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 
af te geven voor realisatie van Windpark Caprice, met 
een maximale tiphoogte van 240 meter, op het perceel 
Scherpekamp 3 in Angeren;  

c. te verklaren dat ten behoeve van de te verlenen 
omgevingsvergunning geen exploitatieplan nodig is. 

 

10  430286 Subsidie 2021 en 2023 
Stichting Veilig Thuis Gelderland- 
Midden 

SB  
Besloten is:  

1. de subsidie 2021 ter hoogte van € 267.951,-- definitief vast 
te stellen; 

2. een voorlopige subsidie voor 2023 te verlenen van  
€ 294.588,--. 

 

11  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR 
430113 Inzet locatie Zilverzwaan Oekraïense vluchtelingen 
Besloten is:  
1. de locatie Zilverzwaan aan te wijzen als locatie voor de opvang 
van Oekraïense vluchtelingen; 
2. de opvang te realiseren door het inzetten van 20 tiny houses; 
3. hiervoor de benodigde tijdelijke omgevingsvergunning bouw aan 
te vragen; 
4. deze tiny houses te huren van de firma Perfect Wood uit Ressen. 
 
(besluit van 7 juni 2022) 
 

12  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 14 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

13  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2022. 
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


