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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijsten b&w 18 en 25 
juli 2022 

STAF 
Besloten is de op 18 en 25 juli 2022 vastgestelde  
besluitenlijsten voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2  440307 Archeologisch onderzoek 
Aloysiuslocatie 

PR 
Besloten is: 

1. af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 
2017 voor het uitvoeren van het archeologische 
onderzoek op de Aloysiuslocatie in Huissen; 

2. de onderzoekswerkzaamheden middels enkelvoudige 
onderhandse aanbesteding aan IDDS/Van Dalen 
Sloop BV te gunnen. 

 

3  461913 Uitbreiding en renovatie SKC De 
Leemhof te Gendt. 

ORV  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad voor te stellen om; 
a. een uitvoeringsbudget van € 2.640.058,- 

beschikbaar te stellen voor de uitbreiding en 
renovatie van SKC De Leemhof; 

b. deze kosten te dekken uit:  
- de vrijvallende exploitatielasten van               

€ 115.000,- bij verkoop van Villa Ganita; 
- de gereserveerde middelen voor SKC De 

Leemhof van € 330.000,- uit het MJOP-
Gebouwen (periode 2022-2027); 

- de te verwachten subsidie van € 222.800,-; 
c. het verwachte overschot van € 8.726,- in te 

zetten bij tegenvallende subsidie en/of voor de 
financiering van andere maatschappelijke 
accommodatieplannen; 

2. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet en artikel 
5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid (Woo) 
geheimhouding op bijlage 2 “Kostenraming VO-
Ontwerp SKC De Leemhof” te leggen en al hetgeen 
hierover wordt besproken, dit in verband met de 
financiële belangen van de gemeente. 

3. in navolging van beslispunt 2 op grond van artikel 25 
lid 2 Gemeentewet en artikel 5.1. lid 2 sub b van de 
Wet open overheid aan de raad geheimhouding op te 
leggen op bijlage 2 “Kostenraming VO-Ontwerp SKC 
De Leemhof”, dit in verband met de financiële 
belangen van de gemeente. 

4. aan de raad te verzoeken overeenkomstig artikel 25 
lid 3 Gemeentewet om de bij beslispunt 3 opgelegde 

Datum: 23 augustus 2022 

Tijd: 09:00 – 12:30 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, bestuurssecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

M.J.A. van den Bos, wethouder  
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

geheimhouding tijdens de eerstvolgende 
raadsvergadering te bekrachtigen. 

  

4  470141 Vaststellen ontwerp cluster 7,8,11 
en 12 van fase 3 en Grevenveld 

PR  
Besloten is: 

1. het ontwerp voor cluster 7, 8, 11 en 12 van fase 3 
van de Zilverkamp vast te stellen; 

2. het ontwerp voor Grevenveld in fase 2 van de 
Zilverkamp vast te stellen;  

3. de sortimentsgids voor cluster 7, 8, 11 en 12 van fase 
3 vast te stellen; 

4. de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de 
kap van bomen in de clusters 7, 8, 11 en 12. 

 

5  372392 Geldlening en subsidie De 
Minkhof. 
 

FIN/JZ/SB  
Besloten is: 

1. het verzoek van stichting De Minkhof in te willigen om 
het pand De Minkhof aan te kopen via 
Beheerstichting De Minkhof; 

2. de hypotheekakte, de overeenkomst gedeelde 
zekerheden en de leningsovereenkomst aan te gaan; 

3. de subsidiebeschikking vast te stellen voor het 
verlenen van subsidie aan Stichting De Minkhof voor 
de betaling van aflossing en rente van de 
hypothecaire geldlening.  

 

6  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR  
a.394868 Reconstructie riolering en wegen Woerdsestraat 
Gendt  
Besloten is: 
1. het uitvoeringsbudget ter hoogte van € 453.000 te voteren; 
2. de kosten te dekken uit de volgende posten: 

a) Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2021; 
b) Werk met werk budget GMP plus; 

3. Geheimhouding op dit voorstel en besluit te leggen en al 
hetgeen hierover besproken is conform het gestelde in 
artikel 55 Gemeentewet dit op basis van artikel 10 lid 2 
sub b en sub g van de Wob, respectievelijk de financiële 
belangen van de gemeente en het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken rechtspersonen dan wel van 
derden, dit in verband met een aanbesteding en tot het 
moment dat een onherroepelijk gunning heeft 
plaatsgevonden. 

 
(besluit van 5 april 2022) 
 

PR  
b. 380264 Kennisgeving voornemen verkoop grond 
exploitatiegebied Loovelden (achter Loostraat 63) te Huissen 
Besloten is: Bijgaande kennisgeving te publiceren in het 
digitale Gemeenteblad van Lingewaard (www.overheid.nl) om 
potentiële partijen mededingingsruimte te bieden.  
 
(besluit van 12 april 2022) 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

7  Besluitenlijst Gedeputeerde van 
Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 5 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

8  Uitnodigingen B&W BO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 23 augustus 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


