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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 27 juni 
2022 

STAF 
Besloten is de op 27 juni 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  402459 Beleidskeuzenotitie 
Gemeentelijk Watertakenplan 
Lingewaard. 

PR  
Besloten is: 

1. de Beleidskeuzenotitie Gemeentelijk Watertakenplan 
Lingewaard vast te stellen; 

2. voor ambitiescenario C te kiezen; 
3. voor Riool-/Waterzorgheffing optie 3 te kiezen; 
4. de gekozen scenario en optie verder uit te werken in het 

concept Gemeentelijk Watertakenplan Lingewaard. 
5. de gemeenteraad hierover te informeren met een 

informatienota. 
 

3  441430 Antwoord op Motie 
toekomstbestendig wonen lening 

PR/RB  
Besloten is: 

1. de financieringsmogelijkheden van de Toekomstbestendig 
Wonen Lening niet aan te passen; 

2. de gemeenteraad hierover informeren met een 
informatienota. 

  

4  439122 Meicirculaire 2022 FIN  
Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen: 
    a. de gevolgen voor de jaarschijf 2022 te verwerken in de  
        begroting 2022; 
    b. de gevolgen voor de jaarschijven 2023-2026 te verwerken  
        in de begroting 2023;  
2. mandaat te verlenen aan wethouder Hubers om namens het 
college eventuele tekstuele aanpassingen in de bijlagen aan te 
brengen. 
  
 

5  434738 Ontwerp bestemmingsplan 
‘Gendt, Langstraat 10’ en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
‘Gendt, Langstraat 10’ 

RB  
Besloten is: 

1. geen milieueffectrapportage of uitgebreide m.e.r.-
beoordeling op te stellen voor het bestemmingsplan ‘Gendt, 
Langstraat 10’;  

2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Gendt, 
Langstraat 10’ (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.293-ON01) voor de bouw van één woning 
op het perceel Langstraat 10 in Gendt; 

Datum: 5 juli 2022 

Tijd: 09:00 – 12:30 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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3. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
voor de nieuwe woning;  

4. met de initiatiefnemers de exploitatie- en 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan;  

5. na de betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de ter inzage 
legging van het ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerpbesluit hogere waarde. 

 

6  445621 Informatienota 
bestemmingsplan Molenstraat en 
Kruisstraat 25 in Gendt 

RB 
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Molenstraat 
en Kruisstraat 25 in Gendt.  
 

7  436781 Beslissing op bezwaar over 
verleende omgevingsvergunning 
voor reclamebord Dorpsstraat 41b 
Bemmel 

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

1. reclamante te ontvangen in het bezwaar; 
2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;  
3. het bestreden besluit in stand te laten met verbetering van 

de wettelijke grondslag van het besluit.  
 

8  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
a. 408128 Bestuurlijk wederhoor rapport rekenkamercommissie 
samenwerking met ODRA 
Besloten is: de reactie voor bestuurlijk wederhoor op de rapportage 
van de Rekenkamercommissie over samenwerking ODRA vast te 
stellen.  
 
(besluit van 10 mei 2022) 
 
COMM  
b.408812 Bestuurlijk wederhoor rapport rekenkamercommissie 
burgerparticipatie 
Besloten is: de reactie voor bestuurlijk wederhoor op de rapportage 
van de Rekenkamercommissie over burgerparticipatie vast te 
stellen. 
 
(besluit van 10 mei 2022) 
 

9  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 21 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

10  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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


