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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 13 
september 2022 

STAF 
Besloten is de op 13 september 2022 vastgestelde besluitenlijst 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2  473236 Verkeersstudie rotonde 
Stadswal-Van Voorststraat- 
Langekerkstraat in Huissen 
 

RB  
Besloten is:  

1. te kiezen voor een LARGAS-kruispunt als voorkeursvariant 
voor de rotonde Stadswal-Van Voorststraat-
Langekerkstraat; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de resultaten van de verkeersstudie rotonde Stadswal-Van 
Voorststraat-Langekerkstraat en over de keuze voor een 
LARGAS-kruispunt. 

 

3  469587 Regionale begroting Jeugd 
2023-2026 
 

SB  
Besloten is: 

1. een financiële bijdrage te leveren van maximaal €133.385,-- 
voor de uitvoering van de regionale begroting jeugd 2023; 

2. deze middelen te financieren vanuit Jeugd 
uitvoeringskosten; 

3. de portefeuillehouder jeugd het mandaat te verlenen om 
namens het college in het Regionaal Portefeuillehouders-
overleg Zorg besluiten te nemen over de inzet van de 
regionale begroting jeugdzorg binnen de afgesproken 
budgettaire ruimte. 

 

4  476622 Regionale 
verstedelijkingsstrategie deel 2 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. het wijzigingsvoorstel verstedelijkingsconcept (deel 1) vast 
te stellen; 

2. de opgavebeschrijvingen verstedelijkingsstrategie (deel 2A) 
met daarin het hoofdstuk “werken met de 
verstedelijkingsstrategie” (deel 2B) vast te stellen als basis 
voor de verdere gebiedsuitwerkingen en het 
verstedelijkingsakkoord.   

 

5  480572 Aanpak Energiearmoede RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota op de hoogte 
te stellen van de aanpak voor energiearmoede. 
 

Datum: 20 september 2022 

Tijd: 09:00 – 11:00 uur  

Locatie: Van der Valk, Lent 

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  

M. van Kooij, directeur 

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

6  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
467287 Aanvullend uitvoeringsbudget (fiets)oversteekplaatsen 
Nielant in Huissen 
Besloten is: 
1. het aanvullende uitvoeringsbudget ter hoogte van €195.000,- 

beschikbaar te stellen; 
2. de kosten te dekken uit het GMP 2022 (Programmabegroting 

2.01). 
 
(besluit van 23 augustus 2022) 
 

7  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 6 september 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

8  Uitnodigingen B&W BO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 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 


