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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 22 

november 2022 

STAF 

Besloten is de op 22 november vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2  537601 Bestuurlijke afspraken 
verstedelijking 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de bestuurlijke afspraken inzake de regionale 

verstedelijkingsstrategie van 10 november jl. 

3  532016 Voorbereidingsbudgetten 

uitrol accommodatieplan Huissen 

PR  

Besloten is: 
1. een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van €200.000,00 
voor sporthal de Blauwenburcht.  

2. een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van €200.000,00 
voor MFA Huissen. 

4  531160 Subsidieverlening 
Energieloket 2023 

RB 
Besloten is: een subsidie te verlenen aan de Coöperatie Lingewaard 
Energie voor het Energieloket Lingewaard ter hoogte van € 137.500 

voor het jaar 2023. 

5  530423 Achteraf vast te stellen 
begrotingswijzigingen 2022 

FIN  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de bijbehorende aanpassingen van de 
programmabudgetten 2022, inclusief de aangegeven dekking; 
 2. in te stemmen met het overzicht van nog vast te stellen 

begrotingswijzigingen 2022 en het overzicht ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 

6  530148 Vaststellen Nadere regels 
waardering mantelzorgers 
gemeente Lingewaard 2023 

SB  
Besloten is: de Nadere regels waardering mantelzorgers gemeente 
Lingewaard 2023 vast te stellen. 

7  528220 Actualisatie 
geheimhoudingsregister 

STAF/CC  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen:  

1. de geheimhouding op te heffen van bijlage 1 bij het 
Raadsvoorstel “Dekkingsvoorstel investeringsbudget vervanging 
hockeyveld”;  

2. het geactualiseerde geheimhoudingsregister vast te stellen.  

8  523344 Prestatieafspraken 

corporaties en 
huurdersverenigingen 

RB  

Besloten is: de prestatieafspraken 2023 met WOONstichting Gendt, 
Waardwonen, Huurdersbelang Lingewaard en Huurdersvereniging 
Gendt vast te stellen. 

9  522280 Straatnaamgeving Gendt en 
Huissen 

 
 

RB  
Besloten is: 

1. de volgende namen toe te kennen aan drie nog naamloze straten:  
a. Meander in de woonplaats Huissen zoals weergegeven op 
bijgevoegde tekening OBR-46;  

Datum: 29 november 2022 

Tijd: 09:15 – 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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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

b. Het Antlant in de woonplaats Huissen zoals weergegeven op 
bijgevoegde tekening OBR-56;  
c. Marga Klompéstraat in de woonplaats Gendt zoals opgenomen 

op bijgevoegde tekening OBR-69.  
2. de naam van de straat vd Duijn v Maasdamstr in Gendt te 
wijzigen in Van der Duyn van Maasdamstraat zoals opgenomen op 

bijgevoegde tekening OBR-69. 

10  449456 Legalisatieverzoek 
bewoning met arbeidsmigranten 

Nijverheidsweg 7/7a Gendt. 

RB/ODRA  
Besloten is: het verzoek tot legalisatie van het huisvesten van 

internationale medewerkers op het adres Nijverheidsweg 7/7A in 
Gendt af te wijzen. 

11  535588 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake voortgang 
woningbouw Doornenburg. 

PR  
Besloten is: de door VVD Lingewaard gestelde vragen schriftelijk te 
beanwoorden. 

12  541938 Opschorten 

begunstigingstermijn last onder 
dwangsom Bouwens Melkgeiten Vof 

ODRA  

Besloten is: de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom 
van 14 april 2022 op te schorten. 

13  534394 Budgetoverheveling 2022 FIN  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de voorgestelde “Incidentele 

Budgetoverhevelingen 2022”; 
2. deze voor definitieve besluitvorming en vaststelling aan te 

bieden aan de raad voor behandeling op 15 december 2022 

14    Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland d.d. 15 november 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen. 

15  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 

 

Vastgesteld in de vergadering van 29 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 

 


