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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijsten b&w 1 en 
2 november 2022 

STAF 
Besloten is de op 1 en 2 november 2022 vastgestelde 
besluitenlijsten voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2  503156 Ontwerpbestemmingsplan 
‘Haalderen, Oudewei 1-1a’ 

RB  
Besloten is: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Haalderen, 
Oudewei 1-1a’ (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.285-ON01) voor het verschuiven van het bouwvlak 
in westelijke richting en het planologisch splitsen van het bestaande 
pand in twee woningen op het perceel Oudewei 1-1a in Haalderen; 
2. een grondexploitatie- en planschadeverhaalsovereenkomst met 
de initiatiefnemers aan te gaan;  
3. de exploitatiebijdrage te baseren op het legesbedrag van de 
Legesverordening, in afwijking van de gebruikelijke wijze van 
kostenverhaal; 
 4. na de betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage de 
planologische procedure te starten door de terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. 
 

3  412169 Vaststellen wijzigingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard, 
Rijnstraat 42, Doornenburg’ 

 

RB  
Besloten is: 
1. de Reactienota zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied 

Lingewaard, Rijnstraat 42, Doornenburg’ vast te stellen; 
2. het wijzigingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Rijnstraat 42, 

Doornenburg’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerp zoals ter inzage gelegd c.q. digitaal beschikbaar 
gesteld langs elektronische weg (planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.275-VG01) en zoals verbeeld op papier;   

3. geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

4  404812 Vaststelling 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
Lingewaard Karstraat 52a en 52b, 1e 
herziening'. 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen: 
1. de ‘Reactienota zienswijze bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Lingewaard Karstraat 52a en 52b Huissen, 1 e herziening’ vast te 
stellen;  
2. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard Karstraat 52a en 
52b Huissen, 1e herziening’ (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.284-VG01) gewijzigd vast te stellen;  
3. geen exploitatieplan vast stellen. 
 

5  512298 Belastingverordeningen 
2023 

FIN  
Besloten is: 

Datum: 8 november 2022 

Tijd: 09:00 – 12:30 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: J.H.A.P. Sluiter 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Afwezig:                              

J.H.A.P. Sluiter, locoburgemeester 

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

A. Slob, wethouder  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1. de gemeenteraad voor te stellen om de navolgende 
belastingverordeningen vast te stellen:  
a) “Verordening Onroerende-zaakbelastingen Lingewaard 2023";  
b) “Verordening Reinigingsheffingen Lingewaard 2023";  
c) “Verordening Rioolheffing Lingewaard 2023";  
d) “Verordening Leges Lingewaard 2023" met de daarbij behorende 
tarieventabel;  
e) “Verordening Lijkbezorgingsrechten Lingewaard 2023";  
f) “Verordening Marktgelden Lingewaard 2023";  
g) “Verordening Toeristenbelasting Lingewaard 2023”;  
h) “Verordening Reclamebelasting Lingewaard 2023” met 
bijbehorende heffingsgebieden;  
i) “Verordening Bedrijveninvesteringszone Pannenhuis 2023-2027” 
met heffingsgebied;  
j) “Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen Lingewaard 
2023”; 
2. de gemeenteraad voor te stellen om de financiële gevolgen van 
de wijzigingen in de ‘Verordening Rioolheffing Lingewaard 2023’ en 
de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Pannenhuis 2023-2027’ 
te verwerken in de begroting 2023;  
3. wethouder Hubers mandaat te verlenen om namens het college 
van burgemeester en wethouders wijzigingen van tekstuele aard in 
de bijlagen aan te brengen. 
 

6  488925 Algemeen belang besluit 
podiumwagen 

JZ  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad voor te stellen om een algemeen belang 
besluit te nemen voor het kosteloos ter beschikking stellen 
van een podiumwagen voor de organisatie van 
evenementen in Lingewaard; 

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

 

7  474252 Aanschaf podiumwagen. TW/VTH  
Besloten is: 

1. het tijdelijk beschikbaar stellen van een podiumwagen in 
2023 voort te zetten in afwachting van de levering van een 
nieuwe podiumwagen;  

2. de financiële lasten van de tijdelijke huur te verwerken in de 
turap 2023;  

3. geheimhouding op te leggen op bijlage 1 behorende bij dit 
voorstel dat als bijlage 1 bij het raadsvoorstel zal worden 
gevoegd en al hetgeen hierover is besproken 
overeenkomstig artikel 55 Gemeentewet en op basis van 
artikel 5 lid 2 sub c van de Wet open overheid, oftewel de 
financiële belangen van de gemeente, tot definitieve 
gunning na aanbesteding;  

4. geheimhouding op te leggen aan de gemeenteraad 
overeenkomstig artikel 25 lid 2 Gemeentewet op de bijlage 
als bedoeld bij beslispunt 3, dit op grond van dezelfde reden 
als genoemd bij beslispunt 3;  
 
De gemeenteraad voor te stellen om: 

5. een investeringsbudget beschikbaar te stellen ter hoogte 
van het bedrag zoals genoemd in bijlage 1 van het voorstel 
voor het aanschaffen van een podiumwagen na vaststelling 
algemeen belangbesluit;  
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

6. de bijbehorende kapitaallasten, structurele 
onderhoudskosten van de podiumwagen te verwerken in de 
turap 2023;  

7. de geheimhouding als bedoeld onder beslispunt 4 
overeenkomstig artikel 25 lid 3 Gemeentewet te 
bekrachtigen in haar eerstvolgende raadsvergadering. 

 

8  512421 Verlenging looptijd subsidie 
programma NEXTgarden 

PR/RB  
Besloten is: de brief aan de Provincie Gelderland met het verzoek 
om de subsidie NEXTgarden met 1 jaar te verlengen voor het 
doortrekken van het warmtenet, vast te stellen. 
 

9  494716 Gastvrije Waaldijk 
 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de stand van zaken van het project Gastvrije Waaldijk en de 
vindplaats met alle achtergrondinformatie. 
 

10  506011 Afbouwregeling oud papier 
en karton (OPK) Jonge Kracht. 

ORV 
Besloten is: 
1. in te stemmen met een afbouwregeling voor Jonge Kracht van 
drie jaar.  
2. de afbouwregeling met een totaalbedrag van € 60.000,- ten laste 
te brengen van de vrijvallende huidige vergoeding. 
 

11  506450 Bewonersactie isolatie wijk 
de Zilverkamp 
 

 

 

  

RB  
Besloten is: een bedrag van € 17.500,- in te zetten voor het 
organiseren van een bewonersactie isolatie in de wijk Zilverkamp te 
Huissen. 

12  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

RB  
504329 Bestuurlijke afspraken verstedelijking 
Besloten is: 
1. in te stemmen met het concept voor de bestuurlijke afspraken 

zoals opgenomen in bijlage 2 van 11 oktober 2022; 
2. de antwoordbrief vast te stellen waarin als aandachtpunt voor 

het overleg met het Rijk wordt meegegeven dat gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de mobiliteitsopgave investeringen 
vraagt op alle modaliteiten en op nationale en regionale 
corridors inclusief het onderliggend wegennet; 

3. de voorzitter van de verstedelijkingsstrategie (burgemeester 
C.F. van Eert van Rheden) te mandateren om namens de regio 
op 10 november 2022 bestuurlijke afspraken met het Rijk te 
maken.     

 
(besluit van 18 oktober 2022) 
 

13  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 18 oktober 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

14  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
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Vastgesteld in de vergadering van 8 november 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  locoburgemeester, 

 

 

drs. I.P. van der Valk J.H.A.P. Sluiter 

 


