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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 30 
augustus 2022 

STAF 
Besloten is de op 30 augustus 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  480575 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake Windturbines 
Caprice. 

RB  
Besloten is: de door B06 gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  379341 Voorlopige locatiekeuze 
nieuwbouw IKC De Vonkenmorgen 
 
 

PR  
Besloten is: 
1. met de nieuwbouw van IKC de Vonkenmorgen op locatie 

Schoolstraat in te stemmen conform de uitkomsten van de 
massastudie; 

2. de nieuwbouw van het IKC niet te combineren met IKC De 
Tichelaar; 

3. de gemeenteraad hierover te informeren. 
 

4  470152 Informatienota stand van 
zaken opvang Statushouders 
 
 

SB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de stand van zaken rondom de opvang van statushouders in 
de gemeente Lingewaard; 

2. mandaat aan wethouder Slob te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage 
(informatienota) aan te brengen. 

 

5  472818 Vaststelling 
bestemmingsplan "Huissen, 
Bloemstraat 2" 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om:  

1. het bestemmingsplan “Huissen, Bloemstraat  
2” overeenkomstig het ontwerp zoals ter inzage heeft 
gelegen c.q. digitaal beschikbaar is gesteld ongewijzigd vast 
te stellen langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.282-VG01) en zoals 
verbeeld op papier;  

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

6  459401 Gemeentelijk 
watertakenplan 
 
 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om:  
1.het ‘Gemeentelijk Watertakenplan Lingewaard 2023-2027’ vast te  
stellen;  
2. de nieuwe riool- en waterzorgheffing voor de komende 
planperiode vast te stellen: 
 - eigenarendeel: € 72,00 voor een perceel (WOZ object);  

Datum: 6 september 2022 

Tijd: 09:00 – 11.45 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: N.T.P. Hubers 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester (via MS-Teams) 

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder 

J.H.A.P. Sluiter, wethouder (via MS-Teams) 

M.J.A. van den Bos, wethouder 

C.A.M. Willemsen-Reijmers, bestuurssecretaris 

A. Slob, wethouder 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

 - gebruikersdeel: 
   A. voor een perceel, uitsluitend in gebruik als woonhuis, ongeacht 
       het aantal kubieke meters afgevoerd afvalwater: € 140,00;  
   B. voor een perceel, niet of niet uitsluitend in gebruik als 
       woonhuis, bij een afvoer van: 
       1. 0m3 tot en met 350 m3 : € 140,00;  
       2. 351 m3 en meer: € 140,00, vermeerderd met € 33,63 voor  
           elke volle eenheid van 100 m3 , die boven de hoeveelheid  
           van 350 m3 wordt afgevoerd. 
 

7  477682 Vaststelling 
bestemmingsplan en hogere 
grenswaarde "Gendt, Langstraat 10" 
 
 

RB  
Besloten is: 
1. een hogere grenswaarde voor de nieuwe woning aan de 

Langstraat 10 in Gendt vast te stellen; 
2. de gemeenteraad voor te stellen om: 

- het bestemmingsplan "Gendt, Langstraat 10" inclusief 
bijlagen ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig het 
ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal 
beschikbaar gesteld langs elektronische weg (met 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.293-VG01) en zoals 
verbeeld op papier;  

- geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

8  480685 Aanvullend verzoek tot 
aanpassen provinciale 
omgevingsverordening 

PR  
Besloten is: de brief aan Gedeputeerde Staten met verzoek tot 

aanpassing van de provinciale omgevingsverordening vast stellen. 
  

9  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR  
455002 Addendum schadeloosstellings-overeenkomst 
Besloten is: het addendum schadeloosstellingsovereenkomst aan te 
gaan. 
 
(besluit van 23 augustus 2022) 
 

10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 23 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

11  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 6 september 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


