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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 17 
januari 2023 

STAF 
Besloten is de op 17 januari 2023 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  551650 Beleidsregels Oekraїense 
vluchtelingen 
 

SB  
Besloten is: 
1. de beleidsregels RooO gemeente Lingewaard 2023 vast te 
stellen; 
2. het mandaat voor de uitvoering van de RooO te beleggen bij de 
medewerkers van het Bedrijfsbureau Sociaal Domein en Team 
Toegang Sociaal Domein; 
3. de burgemeester mandaat te verlenen om namens het college de 
laatste tekstuele aanpassingen in bijlage 2 (beleidsregels) aan te 
brengen. 
 

3  570625 Proces prijsstijgingen 
begroting 2023. 
 

FIN  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over het proces prijsstijgingen begroting 2023. 
 

4  590992 Beslissing op bezwaar last 
onder dwangsom Broeksestraat in 
Gendt. 

ODRA 
Besloten is: 
Overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie: 

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren; 

2. het bezwaarschrift, voor zover dit ziet op lastgeving 2 (het 
hekwerk), ongegrond te verklaren en deze lastgeving 
ongewijzigd in stand te laten; 

In afwijking van het advies van de bezwarencommissie: 

3. het bezwaarschrift, voor zover dit ziet op lastgeving 1 (het 
gebruik als woning) met betrekking tot het overgangsrecht 
ongegrond te verklaren; 

4. het bestreden besluit voor wat betreft lastgeving 1 in stand 
te laten, met verbetering van de motivering; 

5. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te 
wijzen. 

 

5  507694 Doelgroepenverordening 
woningbouw 
 
 

RB  
Besloten is: de Verordening doelgroepen woningbouw gemeente 
Lingewaard 2023 ter vaststelling aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

6  594088 Stand van zaken 
uitvoeringsdruk 
Jeugdgezondheidszorg GGD 

SB  

Datum: 24 januari 2023 

Tijd: 09:00 – 11:45 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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 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsdruk in de 
jeugdgezondheidszorg van de GGD. 
 

7  591000 Beslissing op bezwaar tegen 
afwijzing verzoek om planologische 
medewerking gebruiken bijgebouw 
(werkplaats) Molenwei 37 in Bemmel 
als zelfstandige woning 
 
 
 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om overeenkomstig 
het advies van de commissie van advies voor de bezwaarschriften:  
  1. reclamant ontvankelijk te verklaren in het bezwaar,  
  2. de bezwaren ongegrond te verklaren, 
  3. het besluit van 14 juli 2022 in stand te laten, 
  4. reclamant op de hoogte te brengen van het besluit door middel  
      van bijgevoegde brief (beslissing op bezwaar). 
 

8  590693 Herstelplan Pluryn 
 
  

SB  
Besloten is: 
1. een tijdelijke opslag toe te kennen op het huidige tarief in 2023 
voor driemilieuvoorzieningen; 
2. de gemeenteraad met een informatienota hierover te informeren; 
3. Geheimhouding op te leggen op bijlagen 1 en 2 van het voorstel 
en al hetgeen hierover is besproken vanwege bedrijfsgevoelige 
informatie  
 

9  589766 Nota risicomanagement & 
weerstandsvermogen 2023 
 
 

STAF/CC  
Besloten is: 
1. in te stemmen met de nota Risicomanagement & 
Weerstandsvermogen 2023;  
2. de nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2023 voor te 
leggen aan de auditcommissie en vervolgens ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 
 

10  589139 Versterking sociale basis. 
 
 

SB  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen:  
a. de Contourennota Versterking Sociale Basis vast te stellen;  
b. een budget beschikbaar te stellen van € 250.000,-- voor de 
voorbereiding en uitvoering van de aanbesteding; 
c. deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve sociaal 
domein. 
 

11  554818 Instellen en benoeming 
gemeentelijk stembureau 
 
 

KCC  
Besloten is: 
1. een gemeentelijk stembureau (GSB) in te stellen en de in bijlage 
1 opgenomen personen te benoemen in het GSB voor de periode 
van 1 januari 2023 tot 1 april 2023; 
2. alle medewerkers van de gemeente Lingewaard te benoemen tot 
ondersteuners van het GSB. 
 

12  562361 Deelname aan het Regionaal 
Expertiseteam Energie (REE) voor 
bedrijven 

RB  
Besloten is: 
1. deel te nemen aan het Regionaal Expertiseteam Energie (REE); 
2. de gelden binnen de begroting 2023 van de Groene Metropool 
Regio (GMR) te besteden aan het programmateam van het REE;  
3. deel te nemen aan de expertpool voor het REE;  
4. voor deelname aan de expertpool voor 2023 een budget 
beschikbaar te stellen van € 15.424,- ten laste van de 
klimaatgelden;  
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5. een front-office te realiseren door deel te nemen aan de 
bedrijvenmodule van het Regionaal Energie Loket (REL);  
6. voor deelname aan de bedrijvenmodule van het Regionaal 
Energie Loket (REL) voor 2023 een budget beschikbaar te stellen 
van € 7.718,- ten laste van de klimaatgelden. 

 

13  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten. 

PR  
507004 Verhuur kavel nabij Kattenlegerse pad te Bemmel. 
Besloten is: 
1. potentiële partijen mededingsruimte te bieden voor huur kavel 
gelegen nabij Kattenlegerse pad te Bemmel.  
2. de huurovereenkomst met radiomodelvliegclub Nimbus te 
verlengen als zich geen potentiële gegadigden melden. 
 
(Besluit van 8 november 2022) 
 

14  Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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


