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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 6 
september 2022 

STAF 
Besloten is de op 6 september 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  476394 Raadsinformatienota 
aanvullende verliesvoorziening 
Aloysiuslocatie te Huissen. 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de kosten van het meerwerk en het verhogen van de getroffen 
verliesvoorziening. 
 

3  468457 Investeringsprogramma 
GMP-plus. 

RB  
Besloten is: 
1. de planning en prioritering voor de infrastructurele projecten 

uit de top 10 van het Maatregelenprogramma GMP-plus vast 
te stellen. 

 
De gemeenteraad voor te stellen om: 
2. bij het project Bochten Karstraat de variant ‘Groot  
             onderhoud’ uit te voeren; 
3. € 11.258.000,- beschikbaar te stellen voor de projecten uit 

de top 10 van het Maatregelenprogramma GMP-plus; 
4. deze middelen te dekken uit het onderwerp 

Maatregelenprogramma GMP-plus uit het investeringsplan. 
 

4  413628 Investeringsbudget riolering 
Staatsliedenbuurt Gendt. 

PR  
Besloten is: 

1. een investeringsbudget van € 300.000 beschikbaar te 
stellen voor de riolering in de Staatsliedenbuurt Gendt; 

2. de kapitaallasten voortvloeiend uit deze investering te 
dekken uit het Gemeentelijke Rioleringsplan 2017-2021. 

 

5  480005 Jaarrekening 2021 
Warmtenetwerk Lingewaard BV 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in 
te dienen op de jaarrekening 2021 van Warmtenetwerk Lingewaard 
B.V.  

  

6  465762 Afwijken groenstructuurplan 
ten behoeve van kap bomen 
Gochsestraat Huissen 

PR  
Besloten is:  

1. af te wijken van beleid om het verlenen van een 
kapvergunning mogelijk te maken; 

2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te 
informeren. 

 

Datum: 13 september 2022 

Tijd: 09:00 – 12:00 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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

7  460248 Ontwerpbestemmingsplan 
‘Tweede Herziening Park 
Lingezegen’ 

RB  
Besloten is: 
1. geen milieueffectrapportage of uitgebreide m.e.r.-beoordeling op 
te stellen voor het bestemmingsplan ‘Tweede Herziening Park 
Lingezegen’;  
2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede 
Herziening Park Lingezegen’ (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.239-ON01) voor actualisatie van het 
bestemmingsplan voor het Lingewaardse deelgebied van Park 
Lingezegen;  
3. met verschillende initiatiefnemers een 
planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan;  
4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 

8  466181 Jaarrekening en jaarverslag 
2021 Stichting ATOS 

PR  
Besloten is:  
1. de brief aan Stichting ATOS over de financiële continuïteit van het 
openbaar onderwijs in gemeente Lingewaard vast te stellen.  
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de 
jaarrekening en het jaarverslag 2021 van Stichting ATOS. 
 

9  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland. 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 30 augustus 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

10  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 13 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 

 


