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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 8 
november 2022 

STAF 
Besloten is de op 8 november 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  516411 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening. 

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

3  527864 Indexering welzijnspartners 
2023 

SB  
Besloten is: de subsidiebudgetten voor Stichting Welzijn 
Lingewaard, MEE Gelderse Poort en Stichting Rijnstad voor het jaar 
2023 te indexeren met 4,05%, met een structurele doorwerking  
naar 2024 en verder. 
 

4  512334 Planologische medewerking 
Bemmelse Waard 
 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het afwijken van de 
uitvoeringsovereenkomst uit 2017;  

2. de bereidheid uit te spreken om planologische medewerking 
te verlenen aan het omzetten van twee agrarische percelen 
naar natuur;  

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de voorgenomen veranderingen in het gebied. 

 

5  516507 Voortgang 
dementievriendelijk Lingewaard 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de huidige stand van zaken van dementievriendelijk 
Lingewaard. 
 

6  516280 Beslissing op bezwaar 
tweede laadplek bij bestaande 
laadpaal 
 
 

ORV  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 
a. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 
b. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
c. het besluit in stand te laten 
 

7  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

STAF 
a. 517850 Propositie Regio Deal Gezonde Groene Groei 
Besloten is: 
1. het voorstel Regio Deal Gezonde Groene Groei vast te stellen. 

Datum: 15 november 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 (aanwezig vanaf 11.15 uur) 

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 

2. de brief aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te 
stellen. 
 
(besluit van 8 november 2022) 
 

SB  
b. 512484 Verruiming van de maximale individuele reistijd in het 
leerlingen- vervoer. 
Besloten is: 
1. de individuele reistijden in het leerlingenvervoer voor dit 
schooljaar te verruimen van maximaal 60 minuten naar maximaal 75 
minuten; 
2. een positief besluit van de gemeente Overbetuwe als extra 
voorwaarde te stellen voor de verhoging van de individuele reistijd; 
3. de gemeenteraad met een informatienota hierover te informeren. 
 
(besluit van 8 november 2022). 
 

8  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland  

BO 
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 1 november 2022 en van Provinciale Staten d.d. 28 
september 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

9  Uitnodigingen B&W BO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 15 november 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


