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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 15 
november 2022 

STAF 
Besloten is de op 15 november 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  511623 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake ontbijt op school 
 

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

3  538050 Indicatieprotocol 
huishoudelijke hulp 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het indicatieprotocol huishoudelijke hulp 
 

4  537181 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake te weinig uren 
huishoudelijke hulp 

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

5  535581 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake onrechtmatige 
richtlijn hulp bij het huishouden 

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

6  535459 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake artikel DG 12-11-
2022 Richtlijn Hulp bij het 
Huishouden onrechtmatig 

SB  
Besloten is: de door D66 gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

7  455634 Aanwijzen losloopgebied 
voor honden binnen de bebouwde 
kom. 

ORV  
Besloten is: 

1. een deel van de grote wadi aan de Leidijk aan te wijzen als 
losloopgebied voor honden; 

2. de drie toegangspaden te voorzien van poepbakken met 
zakjesdispenser. 

 

8  473727 Uitvoeringsovereenkomst 
bibliotheekwerk 2022-2025 
 

SB  
Besloten is: in te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 
Bibliotheekwerk 2022-2025. 
 

9  531207 Allonge koopovereenkomst 
Aloysiuslocatie Huissen 

PR  
Besloten is: in te stemmen met de Allonge behorende bij de 
koopovereenkomst van de grond Aloysiuslocatie te Huissen. 
 
 

Datum: 22 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  

A. Slob, wethouder (vanaf 10.30 uur) 

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 

10  530160 Verlenging termijn 
bouwplicht - bouwkavel Fresialaan / 
Azalealaan 

PR  
Besloten is: de termijn waarbinnen de bebouwing op de bouwkavel 
aan de Fresialaan / Azalealaan voltooid en gebruiksklaar moet zijn, 
te verlengen met maximaal één jaar. 
 

11  529086 Werkprogramma ODRA 2023 RB 
Besloten is: 
1. het werkprogramma ODRA 2023 vast te stellen;  
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 
vastgestelde werkprogramma ODRA 2023. 
 

12  523209 Plan van aanpak uitvoering 
aanbevelingen 
rekenkameronderzoek over 
samenwerking ODRA 

STAF/CC  
Besloten is: 
1. het plan van aanpak vast te stellen; 
2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te informeren. 
 

13  529300 Milieucontrole Asfaltcentrale 
in Huissen 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad te informeren over een controle bij de 
Asfaltcentrale in Huissen. 
 

14  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 8 november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

15  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 22 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 

 


