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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 11 
oktober 2022 

STAF 
Besloten is de op 11 oktober 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  495445 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake woningverdeling 
statushouders, Oekraïners en eigen 
inwoners. 

SB  
Besloten is: de door B06/VVD gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

3  488629 Beantwoorden vragen ex art. 
18 rvo inzake groei drugsgebruik 

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

4  501921 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo over afschaffing 
hondenbelasting. 

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

5  492966 Informatienota 
Hersteloperatie 
Kinderopvangtoeslagenaffaire 

SB 
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de lokale stand van zaken van de hersteloperatie 
Kinderopvang-toeslagenaffaire. 
 

6  506935 Informatienota uitvoering 
motie preventie stijgende kosten 
levensonderhoud 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de uitvoering van de motie preventie vanwege stijgende kosten 
levensonderhoud. 
 
NB. Openbaar op 20 oktober 2022. 
 

7  495161 Algemene plaatselijke 
verordening 2023. 

VTH  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Lingewaard 2023 vast te stellen.  
 

8  500903 Raadsvoorstel diverse 
besluiten naar aanleiding van de 
Omgevingswet 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen:  

1. het ‘Plan van aanpak transitiefase omgevingsplan’ vast te 
stellen; 

2. de lijst met activiteiten (categorieën), waarvoor bindend 
advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse 
omgevingsplanactiviteit, conform artikel 16.15a lid b onder 1 
Omgevingswet, vast te stellen; 

Datum: 18 oktober 2022 

Tijd: 09:00 – 11:30 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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3. de lijst met activiteiten (categorieën), waarvoor participatie 
verplicht is bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, 
conform artikel 16.55 lid 7 Omgevingswet, vast te stellen; 

4. de besluiten genoemd onder 2 en 3 in werking te laten treden 
met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking 
treedt; 

5. a. de Verordening Nadeelcompensatie gemeente 
Lingewaard 2022 vast te stellen; 
b.  de Erfgoedverordening gemeente Lingewaard 2022 vast 
te stellen; 
c. de Verordening adviescommissie Omgevingskwaliteit 
gemeente Lingewaard 2022 vast te stellen;   

6. Uitgaande van een budgetoverheveling van 2022 naar 2023, 
ter grootte van € 375.000, aanvullend € 125.000 beschikbaar 
te stellen vanuit de algemene reserve. 

 

9  496377 Septembercirculaire 2022 Fin  
Besloten is: 
1. de gemeenteraad voor te stellen: 
   a. de gevolgen voor de jaarschijf 2022 te verwerken in de   
       begroting 2022; 
   b. de gevolgen voor de jaarschijven 2023-2026 te verwerken in de  
       begroting 2023;  
2. mandaat te verlenen aan wethouder Hubers om namens het  
    college eventuele tekstuele aanpassingen in de bijlage van het  
    collegevoorstel aan te brengen. 
 

10  494711 Vaststellen 
bestemmingsplan ‘Limes-Achter 
Loostraat 63, Huissen’ 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen:  

a. het bestemmingsplan ‘Limes-Achter Loostraat 63, Huissen’ 
ten opzichte van het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen 
c.q. digitaal beschikbaar is gesteld langs elektronische weg 
(planidentificatienummer NL.IMRO.1705.259-VG01) en 
zoals verbeeld op papier ongewijzigd vast te stellen;  

b. geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

11  480835 Voortzetten pilot Digitaal 
Aanvragen Rijbewijs (DAR). 

KCC  
Besloten is: de pilot Digitaal Aanvragen Rijbewijs (DAR) te 
verlengen tot het moment van landelijke invoering van dit digitale 
aanvraagproces. 
 

12  499968 Faciliteren van een 
bedrijveninvesteringszone voor 
bedrijventerrein Pannenhuis 
 
 

RB  
Besloten is: een uitvoeringsovereenkomst aan te gaan met Stichting 
BIZ Pannenhuis i.o. voor 2023-2027 
 

13  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

STAF  
435664 Intern Controleplan 2022. 
Besloten is: 
1. het Intern Controleplan 2022 vast te stellen;  
2. het normenkader 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de 
auditcommissie (welk is gemandateerd door de gemeenteraad). 
 
(besluit van 5 juli 2022) 
 

14  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten BO  
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Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 4 en 7 oktober 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

15  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 oktober 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


