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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 6 
december 2022 

STAF 
Besloten is de op 6 december 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  532213 Prestatiesubsidie 2023 MEE 
Gelderse Poort 

SB  
Besloten is: 

1. subsidie te verlenen voor het jaar 2023 ter hoogte van 
maximaal € 286.347,- aan MEE Gelderse Poort voor de 
inzet van expertdiensten en cliëntondersteuning; 

2. voor 2023 incidenteel € 17.000 (excl. indexering) 
participatiemiddelen over te hevelen naar WMO; 

3. voor 2023 incidenteel € 7.000 (excl. indexering) 
jeugdmiddelen over te hevelen naar WMO; 

4. de uitvoeringsovereenkomst 2023 met MEE Gelderse Poort 
aan te gaan. 

 

3  503275 Beantwoording moties RB  
Besloten is: 
1. de Doelgroepenverordening (motie Grip op wonen) verder uit te 
werken; 
2. de Zelfbewoningsplicht (motie Onderzoek zelfbewoningsplicht 
nieuwbouwwoningen) niet in te voeren;  
3. met ontwikkelaars in gesprek te gaan over voorrang geven aan 
kopers van een dure woning die een betaalbare woning in 
Lingewaard achter laten (Motie Voorrang voor doorstromers); 
4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over de 
beantwoording van de moties. 
 

4  541027 Kijkers langs Pannerdensch 
Kanaal 
 

RB  
Besloten is:  

1. de overeenkomst aan te gaan met Rijkswaterstaat en 
gemeente Zevenaar voor kijkers langs het Pannerdensch 
kanaal; 

2. de overeenkomst aan te gaan met Staatsbosbeheer voor 
kijkers langs het Pannerdensch Kanaal in de 
Klompenwaard. 

 

5  544663 Ontwerp omgevingsvisie 
gemeente Arnhem 
 

RB  
Besloten is: de antwoordbrief vast te stellen als zienswijze op de 
ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Arnhem. 
 

6  544492 Beleidsregels 
Energietoeslag 2023 

SB  
Besloten is: de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Lingewaard 
2023 vast te stellen. 

 Datum: 13 december 2022 

Tijd: 09:00 – 11.15  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 

. 

7  494940 Subsidieplafonds Sociaal 
Beleid 2023 

SB  
Besloten is:  
1. de volgende subsidieplafonds voor 2023 vast te stellen:  
- € 36.229 voor de Subsidieregeling “Eenmalige, vernieuwende 
activiteiten gemeente Lingewaard 2020” en “Aankoop, bouw of 
renovatie non-profit organisaties gemeente Lingewaard 2020” 
tezamen en;  
- € 30.000 voor de Subsidieregeling ”Ondersteuning culturele en 
sportevenementen gemeente Lingewaard 2020”.  
2. hierbij voor de verdeelregeling uit te gaan van de datum van 
binnenkomst van de subsidieaanvraag. 
 

8  548417 informatienota Fort 
Pannerden 
 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het jaarverslag 2021, het verslag 1e halfjaar 2022 en de 
jaarrekening 2021 van Stichting tot beheer en instandhouding van 
Fort Pannerden. 
 

9  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

PR  
a. 551751 Huren pand en plaatsen units Kruisstraat Gendt voor 
opvang 
Besloten is: 
1. de huurovereenkomst aan te gaan voor het pand aan de 
Kruisstraat 18-20 te Gendt voor een periode van 15 
jaar; 
2. akkoord te gaan met het tijdelijk plaatsen van mobiele units op het 
grondstuk van de gemeente direct grenzend aan het perceel 
Kruisstraat 18-20 te Gendt; 
3. akkoord te gaan met de offerte voor het leveren en plaatsen van 
deze units. 
4. de gemeenteraad met een presentatie te informeren over de 
inhoudelijke en financiële exploitatie van het pand aan de 
Kruisstraat 18-20 te Gendt op donderdag 8 december a.s. 
5. geheimhouding op bijlagen 1 en 3 te leggen en al hetgeen 
hierover is besproken vanwege de financiёle belangen van de 
gemeente en ter bescherming van concurrentiegevoelige 
bedrijfsgegevens. 
 
(besluit van 6 december 2022) 
 
 

PR  
b. 471013 Verkoop kavel Ib2 gelegen binnen het 
glastuinbouwgebied Bergerden te Bemmel. 
Besloten is:  
1. potentiële partijen mededingingsruimte te bieden door publicatie 
van een kennisgeving.  
2. de koopovereenkomst met Karma Plants Vastgoed B.V. aan te 
gaan voor de glastuinbouwkavel Ib2, gelegen aan de Geranium 
ongenummerd te Bemmel als zich geen potentiële gegadigden 
melden. 
 
(besluit van 11 oktober 2022) 
 

10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
van Gelderland  

BO  
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 29 november 2022 voor kennisgeving aan te 
nemen. 
 

11  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 13 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 

 


