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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 12 juli 
2022 

STAF 
Besloten is de op 12 juli 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  367524 Start planologische 
procedure en aangaan 
overeenkomsten ‘Limes-Achter 
Loostraat 63, Huissen’. 
 

RB  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ’Limes-
Achter Loostraat 63, Huissen’ (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.259-ON01) ten 
behoeve van de realisatie van 2 woningen; 

2. het ontwerpbestemmingsplan ‘Limes-Achter Loostraat 63, 
Huissen’ met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.259-
ON01 in procedure te brengen; 

3. een grondexploitatieovereenkomst voor het plan Limes-
Achter Loostraat 63, Huissen aan te gaan; 

4. een overeenkomst tot grondverkoop voor het plan Limes-
Achter Loostraat 63, Huissen aan te gaan; 

5. een planschadeovereenkomst voor het plan Limes-Achter 
Loostraat 63, Huissen aan te gaan. 

 
 

3  450571 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake PLANgroep. 

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

4  442929 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake kap Zwarte Els 
 

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

5  442932 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake samenwerking 
gemeente en Vluchtelingenwerk 
m.b.t. Oekraïense vluchtelingen. 
 

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

6  451001 Reactie brief college 
Nijmegen Ressensestraat / 
Dorpensingel 

PR  
Besloten is: de reactie op de brief d.d. 27 juni 2022 van de 
gemeente Nijmegen over de Fietsoversteek Ressensestraat / 
Dorpensingel d.d. 27 juni 2022 vast te stellen.  
 
 

Datum: 18 juli 2022 

Tijd: 15:00 – 17:00 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 

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

C.A.M. Willemsen-Reijmers, bestuurssecretaris 

M.J.A. van den Bos, wethouder 

N.T.P. Hubers, wethouder 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

7  449929 Cliënt-ervaringsonderzoek 
Sociaal Domein 2021 
 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het cliënt-ervaringsonderzoek Sociaal Domein 2021. 
 
 

8  445271 Het eindrapport over de 
was- en strijkservice 

SB 
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de eindevaluatie van de was- en strijkservice; 

2. mandaat te verlenen aan wethouder Slob om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage van 
de informatienota te verwerken. 

 
 

9  439645 Beschikbaar stellen 
investeringsbudget OBC Bemmel 
 
 
 

PR  
Besloten is: 

1. de resterende 95% van het investeringsbudget van OBC 
Bemmel beschikbaar te stellen; 

2. het investeringsbudget jaarlijks te indexeren met de BDB 
index vanaf januari 2019 totdat het project is afgerond. 

 
 

10  424453 Lokaal hitteplan gemeente 
Lingewaard 

SB/PR  
Besloten is:  

1. het Lokaal hitteplan 2022-2025 gemeente Lingewaard vast 
stellen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te 
informeren. 

 
 

11  452194 Verduurzamen 
sportveldverlichting 
buitensportaccommodaties 

ORV  
Besloten is:  

1. de procedure voor het verduurzamen van gemeentelijke 
sportveldverlichting vast te stellen; 

2. voetbalclub SC Bemmel van LED verlichting te voorzien; 
3. hiervoor een bedrag van € 37.988,-- beschikbaar te stellen 

uit de voorziening gebouwen; 
4. de procedure als algemene beleidslijn op te nemen in de 

Nota standaardvoorzieningen buitensportaccommodaties 
Lingewaard; 

5. de gemeenteraad met een informatienota hierover te 
informeren. 

 
 

12  431266 Grondruilovereenkomst 
Liander-Gemeente 

PR  
Besloten is: een perceel grond te ruilen met Liander, gelegen nabij 
de Homoetstraat te Doornenburg ten behoeve van de vernieuwing 
en verplaatsing van een middenspanningsruimte (MSR) 
 
 

13  454903 Ontheffing verplichting 
antispeculatiebeding 

PR  
Besloten is: ontheffing te verlenen aan verzoeker van een verplichting 
uit een antispeculatiebeding.  
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

14  444598 Verlenging 
handhavingsbeleid periode 2022-
2023 

VTH  
Besloten is:  

1. het handhavingsbeleid 2018-2022 te verlengen tot en met 
31 december 2023; 

2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te 
informeren. 

 
 

15  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
450661 Mandaat voor aanvraag ontheffing 5e sanctiepakket 
vanwege inkoop aardgas 
Besloten is: mandaat te verlenen aan de wethouder Openbare 
Ruimte van de gemeente Nijmegen om namens de gemeente 
Lingewaard binnen de samenwerking van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zekerheidshalve op een door hem 
c.q. haar te bepalen geschikt moment een ontheffingsverzoek bij het 
Ministerie van EZK in te dienen voor het vijfde sanctiepakket van de 
EU. 
 
(besluit van 12 juli 2022) 
 

16  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 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 

 


