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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 
  

 
 
 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 20 
december 2022 

STAF 
Besloten is de op 20 december 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  563003 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo losloopgebied honden 
binnen de bebouwde kom 
Essenpas. 

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

3  540896 Inwonersonderzoek 2022 
beleidsplan sociaal domein 
 
 
 

SB 
Besloten is:  
1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 

rapport inwonersonderzoek 2022 beleidsplan Sociaal Domein. 
2. aan wethouder Slob mandaat te verlenen om namens het 

college van burgemeester en wethouders wijzigingen van 
tekstuele aard in de informatienota aan te brengen. 

 

4  555022 Woondeal 2.0 RB 
Besloten is:  
1. de Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen, als 

samenwerkingsagenda voor de woningbouwopgave in de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, vast te stellen;  

2. bij de overleggen met het Rijk en provincie omtrent de 
woningbouwopgaven steeds de randvoorwaarden, zoals 
benoemd in de Woondeal, te benadrukken; 

3. de gemeenteraad voor te stellen om de Woondeal 2.0 regio 
Arnhem-Nijmegen als uitgangspunt te hanteren bij de herijking 
van lokaal ruimtelijk en volkshuisvestelijk beleid; 

4. een éénmalige volmacht te verlenen aan de voorzitter van de 
Groene Metropoolregio, burgemeester H.M.F. Bruls van 
Nijmegen, voor het ondertekenen van de Woondeal 2.0 
Arnhem-Nijmegen (Besluit burgemeester). 

5. aan wethouder Sluiter mandaat te verlenen om namens het 
college van burgemeester en wethouders wijzigingen van 
tekstuele aard in de bijlage ‘aanpassing woningbouwprogramma 
Lingewaard aan woondeal’  en het raadsvoorstel aan te 
brengen.  

 

5  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

SB 
a.562639 Werkgeverschap sport- en cultuurcoaches overhevelen 
Besloten is: 
1. Het werkgeverschap van de sport- en cultuurcoaches per 1 
januari 2023 over te hevelen van Stichting Welzijn Lingewaard naar 
Stichting Sportservice Lingewaard en Clink.  

 Datum: 10 januari 2023 
Tijd: 09:00 – 12:30 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  
N. Giesendorf, bestuurssecretaris (wnd.) 
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 Onderwerp Team en Besluit 

2. De bijhorende subsidiegelden 2023 voor sport- en cultuurcoaches 
ter hoogte van € 268.313 in de volgende verdeling toe te kennen:  
a. € 224.231 voor sportcoaches naar Stichting Sportservice 
Lingewaard;  
b. € 35.000 voor cultuurcoach naar Clink; 
c. € 9.082 voor frictiekosten naar Stichting Welzijn Lingewaard.  
3. De verdere uitwerking in januari 2023 te vervolgen. 
 
(besluit van 20 december 2022) 
 

PR  
b.442474 Addendum koopovereenkomst Heuvelsestraat 9 te 
Bemmel 
Besloten is: 
Het addendum voor het aanpassen van het kwalitatieve beding op 
een bouwkavel aan de Heuvelsestraat (ongenummerd) te Bemmel 
aan te gaan. 
 
(besluit van 8 november 2022) 
 

6  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland 

BO 
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 13 december 2022 en van Provinciale Staten d.d. 
16 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

7  Uitnodigingen B&W BO 
De uitnodigingen worden doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 10 januari 2023. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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


