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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 29 
november 2022 

STAF 
Besloten is de op 29 november 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  546875 Bijstelling 
belastingverordeningen 2023 

FIN  
Besloten is: 
1. de waardeontwikkeling van de WOZ-objecten te verwerken in de 

tarieven van de ‘Verordening Onroerende-zaakbelastingen 
Lingewaard 2023’ 

2. de wettelijke tarieven van rijbewijzen en verklaring omtrent 
gedrag te verwerken in de legestabel behorende bij de 
‘Verordening Leges Lingewaard 2023’. 

3.  de besluitvorming over afschaffen hondenbelasting te verwerken 
in de ‘Verordening Hondenbelasting Lingewaard 2023’.  

4.  het tarief voor een lijkschouwing aan te passen in de 
Tarieventabel 2023 behorende bij de ‘Verordening 
Lijkbezorgingsrechten Lingewaard 2023’; 

5. bovenstaande aanpassingen in het raadsvoorstel 
“Belastingverordeningen 2023” op te nemen en het aangepaste 
raadsvoorstel ter definitieve besluitvorming voor te leggen aan 
de gemeenteraad op 15 december a.s. 

 

3  525564 Prestatiesubsidie 2023 
Stichting Rijnstad voor 
maatschappelijk werk 
 

SB  
Besloten is:  
1. subsidie te verlenen voor het jaar 2023 ter hoogte van maximaal 
€ 754.415,- aan Stichting Rijnstad voor de uitvoering van 
maatschappelijk werk;  
2. de uitvoeringsovereenkomst 2023 met Stichting Rijnstad aan te 
gaan. 
 

4  458072 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Molenstraat en 
Kruisstraat 25 Gendt 
 

RB  
Besloten is: 
1. de allonge behorende bij de grondexploitatieovereenkomst met 
initiatiefnemer aan te gaan; 
2. de gemeenteraad voor te stellen om: 
a. de Reactienota Zienswijzen vast te stellen;  
b. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, Molenstraat en 
Kruisstraat 25 Gendt’ gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het 
ontwerp, langs elektronische weg (met planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.271-VG01) en zoals verbeeld op papier;  
c. geen exploitatieplan vast stellen. 
 

 Datum: 6 december 2022 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Hotel Holthurnsche Hof, Berg en Dal 

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 (via MS-Teams) 

M. van Kooij, directeur 

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

5  531416 Inwonersinitiatief 
actualiseren 
Wegencategoriseringsplan 
Lingewaard 2020 
 

RB  
Besloten is:  
1.de reactiebrief aan de indieners van het inwonersinitiatief vast te 
stellen;  
2. de informatiebrief aan de gemeenteraad vast te stellen. 
 

6  517952 Subsidieregeling 
tegemoetkoming energiekosten 
cultuur- en sportaccommodaties 
Lingewaard 2023 
 
 

ORV  
Besloten is: 
1. de “Subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten 
maatschappelijke (sport)accommodaties gemeente Lingewaard” 
vast te stellen;  
2. het daarvoor gereserveerde budget van € 500.000,- uit de 
septembercirculaire vrij te geven; 
3. het mandaat- en machtigingsbesluit voor de subsidieregeling vast 
te stellen;  
4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de 
subsidieregeling. 
 

7  537396  Financiele rechtmatigheid 
Sociaal Domein 2022 
 
   

BSD  
Besloten is: 
1. het drempelbedrag financiёle rechtmatigheid Sociaal Domein vast 
te stellen op € 50.000,--; 
2.financiele afrekening met zorgaanbieders met een omzet onder 
het voorgestelde drempelbedrag vast stellen door finale kwijting te 
verlenen; 
3.de gemeenteraad met een informatienota te informeren over het 
drempelbedrag financiёle rechtmatigheid en de financiёle afrekening 
door finale kwijting in het sociaal domein. 
 

8  528154 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo Overlast Loovelden 
Huissen 

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

9  529121 Indexering subsidie Clink! 
en Omroep Lingewaard 

SB  
Besloten is: 
1. de gemeente-index jaarlijks toe te passen op de prestatiesubsidie 
van Clink! (voorheen Open Academie) vanaf 2023;  
2. de gemeente-index jaarlijks toe te passen op de prestatiesubsidie 
van Omroep Lingewaard vanaf 2023. 
 

10  467296 Routekaart Toegankelijkheid 
gemeentelijke maatschappelijke 
gebouwen 
 
 

ORV  
Besloten is: 
1. de Routekaart Toegankelijkheid gemeentelijke maatschappelijke 
gebouwen vast te stellen;  
2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te informeren. 
 

11  537190 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake stikstof en de 
woningbouw. 

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

12  537182 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake contra-garantie 
asiel Larenstein. 

SB  
Besloten is: de door Lingewaard.NU gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

13  534066 Aanvraag vuurwerkvrije 
zone 

VTH  
Besloten is: de aanvraag voor het indienen van een vuurwerkvrije 
zone rondom De Plak 84 in Bemmel af te wijzen. 
  

14  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten  
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 22 november 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


