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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 13 
december 2022 

STAF 
Besloten is de op 13 december 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  548187 Beantwoording vragen ex 
art. 18 rvo inzake problemen rond 
wijziging kinderopvang 2023. 

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

3  548124 Aansluiten bij regionale 
producten Activerend Werk 
 
 

SB  
Besloten is:  

1. aan te sluiten bij de bestaande regionale aanbesteding van 
Activerend Werk op 1 maart 2023; 

2. hiervoor een budget beschikbaar te stellen van 14.000 euro 
ten laste van de post re-integratiekosten. 

 

4  378446 Beschikbaar stellen GMP-
budget 2021-2022 
 
 
 

RB  
Besloten is: 

1. het beschikbaar te stellen van de gereserveerde middelen 
uit de GMP-budgetten 2021 en 2022 voor de uitvoering van 
de volgende infrastructurele projecten: 
a. € 150.000,- voor de realisatie van de ontsluiting 

Karstraat-Houtakker II; 
b. € 100.000,- voor kleinschalige maatregelen uit het 

Wegencategoriseringsplan; 
c. € 77.000,- voor de aanpak van fietspaden in combinatie 

met groot onderhoud 2023; 
2. de in het GMP-budget 2021 gereserveerde bedrag van       

€ 145.000,- voor de herinrichting van het kruispunt 
Karstraat-Zandsedwarsstraat door te schuiven naar het 
GMP-budget 2024. 

 

5  539045 Gemeentelijk 
watertakenplan 
 
 
 

PR  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. het ‘Gemeentelijk Watertakenplan Lingewaard 2023-2027’ 
vast te stellen. 

2. de nieuwe riool- en waterzorgheffing voor de komende 
planperiode vast te stellen: 
- eigenarendeel: € 72,00 voor een perceel; 
- gebruikersdeel: 

A. voor een perceel, uitsluitend in gebruik als 
woonhuis, ongeacht het aantal kubieke meters 
afgevoerd afvalwater (o.b.v. drinkwaterverbruik):  
€ 140,00; 

Datum: 20 december 2022 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

A. Slob, wethouder  

M.J.A. van den Bos, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

J.H.A.P. Sluiter, wethouder 
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B. voor een perceel, niet of niet uitsluitend in gebruik 
als woonhuis, bij een afvoer van: 

1. 0 m3 tot en met 350 m3: € 140,00; 
2. 351 m3 en meer: € 140,00, vermeerderd met € 

33,63 voor elke volle eenheid van 100 m3, die 
boven de hoeveelheid van 350 m3 wordt 
afgevoerd. 

 

6  538803 Steunpunt Social Return on 
Investment 

SB  
Besloten is:  
1. het regionaal Steunpunt Social Return on Investment te 
continueren.  
2. de gemeenteraad met informatienota te informeren over Social 
Return on Investment. 
 

7  518966 Bestuurskosten derde en 
vierde kwartaal 2021 en eerste, 
tweede en derde kwartaal 2022 

P&O 
Besloten is: 

1. het totaaloverzicht bestuurskosten derde en vierde kwartaal 
2021 en eerste, tweede en derde kwartaal 2022 vast te 
stellen; 

2. het totaaloverzicht bestuurskosten derde en vierde kwartaal 
2021 en eerste, tweede en derde kwartaal 2022 te 
publiceren op de website van de gemeente Lingewaard. 

 

8  558584 Register verbonden partijen 
ex artikel 27 WGR 

STAF  
Besloten is: het register verbonden partijen volgens de stand van 
zaken op 9 december 2022 vast te stellen. 
 

9  557579 Structurele inzet wijk GGZ SB  
Besloten is: 
1. de wijk GGZ structureel in te zetten in de lokale zorg en 
veiligheidsstructuur; 
2. de personeelslasten (detachering) 2022-2023 te bekostigen 
vanuit de ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen; 
3. deze personeelslasten vanaf 2024 te bekostigen uit de 
rijksmiddelen beschermd thuis. 
 

10  554731 Reconstructie Klappenburg 
Bemmel. 

PR  
Besloten is: een investeringsbudget van € 75.000 beschikbaar te 
stellen voor de voorbereiding van het project ‘Reconstructie 
Klappenburg Bemmel’. 
 

11  551431 Beleidsregels 
Meedoenregeling gemeente 
Lingewaard 2023  

SB 
Besloten is: de Beleidsregels Meedoenregeling gemeente 
Lingewaard 2023 vast te stellen. 
 

12  548091 Aanpassen nadere regels 
MO: indicatierichtlijn hulp bij het 
huishouden 

SB  
Besloten is: 
1.de indicatierichtlijn hulp bij het huishouden uit 2012 te vervangen 
door het HHM Normenkader Huishoudelijke Ondersteuning 2019; 
2. de nadere regels maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning Lingewaard 2023 met nieuwe bijlage 1 vast te stellen;  
3. de gemeenteraad met een informatienota hierover te informeren. 
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13  494806 Ontwerp bestemmingsplan 
‘Dorpstraat 70, Bemmel’ 

RB  
Besloten is: 
1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 70, 
Bemmel’ (voorzien van planidentificatienummer NL.IMRO.1705.300-
ON01), voor het mogelijk maken van de bouw van één vrijstaande 
woning;  
2. in te stemmen met de ontwerpbeschikking hogere waarden Wet 
geluidhinder;  
3. een grondexploitatieovereenkomst aan te gaan met de huidige 
grondeigenaar, een planschadeverhaalsovereenkomst en een 
overeenkomst tot grondaankoop aan te gaan met de initiatiefnemer; 
4. de planologische procedure te starten door de terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere 
grenswaarden, na betaling van de verschuldigde exploitatiebijdrage. 
 

14  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

COMM  
a. 537296 Toekennen waarderingsvlinder 
Besloten is: de waarderingsvlinder toe te kennen aan betrokkene 
voor zijn jarenlange inzet voor Stichting Welzijn Ouderen Gendt en 
het Senioren Netwerk Lingewaard. 
 
(besluit van 29 november 2022) 
 

ORV  
b. 521622 Planmatig onderhoud club- en kleedgebouw SV Angeren 
op sportpark De Poel in Angeren 
Besloten is: 
1. in te stemmen met het voorgestelde planmatig onderhoud van het 
club- en kleedgebouw voetbalvereniging SV Angeren.  
2. het daarvoor noodzakelijke budget ad € 238.410,= inclusief 21% 
Btw beschikbaar te stellen.  
3. het budget ten laste te brengen van de Voorziening “Onderhoud 
Gebouwen”.  
4. de Programmabegroting 2022, middels een administratieve 
wijziging aan te passen overeenkomstig het voorstel. 
 
(besluit van 6 december 2022) 
 

TWB 
c.471486 Vervangen materieel Technisch Wijkbeheer 
Besloten is: 
1. een bedrag van € 62.800 beschikbaar te stellen uit het 
vervangingsschema voor de aanschaf van twee elektrische 
bakkenwagens ten behoeve van inzameling afvalbakken.  
2. geheimhouding op te leggen op dit voorstel, besluit en al hetgeen 
hierover is besproken overeenkomstig artikel 55 Gemeentewet en 
op basis van artikel 5 lid 2 sub c van de Wet open overheid, oftewel 
de financiële belangen van de gemeente, tot na definitieve gunning 
na aanbesteding. 
 
(besluit van 4 oktober 2022) 
 

15  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland 

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 6 december 2022 en van Provinciale Staten d.d. 9 
november 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
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16  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 20 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 

 


