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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 

 

  
 

 

 

 Onderwerp Team en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 28 
september 2021 

STAF 
Besloten is de op 28 september 2021 vastgestelde besluitenlijst 
voor kennisgeving aan te nemen. 
 

2  321593 Beleidsregel 
Bermmonumenten 

ORV  
Besloten is: de beleidsregel Bermmonumenten Lingewaard 2021 
vast te stellen. 
 

3  334923 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Uitstoot Asfaltcentrale ACO n.a.v. 
berichtgeving APC Nijmegen 

RB  
Besloten is de door PvdA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 

4  336859 Beslissing op bezwaar 
intrekken omgevingsvergunning 
bouw Karstraat 8b Huissen 

 

RB  
Besloten is: overeenkomstig het advies van de vaste commissie van 
advies voor de bezwaarschriften: 

1. reclamant ontvankelijk te verklaren in het bezwaar; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. het besluit van 4 mei 2021 in stand te laten; en 
4. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te 

wijzen. 
 

5   337001 Gezamenlijke aanbesteding 
publieke laadinfrastructuur voor 
elektrische auto’s 2022 

RB  

Besloten is: 
1. deel te nemen aan de regionale aanbesteding openbare 
laadinfrastructuur van Gelderland-Overijssel, onder het 
voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de visie 
over laadinfrastructuur in november 2021; 
2. een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de 
provincie Overijssel op het gebied van openbare 
laadinfrastructuur in het kader van de regionale aanbesteding, 
onder het voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad 
van de visie over laadinfrastructuur in november 2021; 
3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
gezamenlijk aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor 
elektrische auto’s in 2022; 
4. aan de contractmanager van de Provincie Overijssel de 
mandaten en volmachten te verlenen zoals vermeld in bijlage II 
bij de samenwerkingsovereenkomst, onder het voorbehoud van 
vaststelling door de gemeenteraad van de visie over 
laadinfrastructuur in november 2021 (besluit college en 
burgemeester). 

Datum: 5 oktober 2021 

Tijd: 09:00 – 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 

H.W.M. Witjes, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

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

burgemeester en wethouders 

 

  
 

 Onderwerp Team en Besluit 

6  338163 2e Voortgangsrapportage 
Taskforce Sociaal Domein 

SB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de 2e Voortgangsrapportage Taskforce 
Sociaal Domein; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de 2e voortgangsrapportage Taskforce Sociaal Domein. 

 

7  338953 SPUK-IJZ Q1 en Q2 2021 
Laco zwembad Bemmel 
 

ORV/FIN  
Besloten is: 

1. bij uitkering van het Rijk uit de regeling specifieke uitkering 
zwembaden en ijsbanen (SPUK-IJZ) de bijdrage aan Laco 
te verstrekken via een incidentele huurkorting ter grootte 
van de huur van het 1e half jaar en het restant deel, als een 
bijdrage in het nadelige exploitatieresultaat; 

2. bij een lagere uitkering van de Rijkregeling SPUK-IJZ de 
bijdrage in het nadelige exploitatieresultaat te verlagen tot 
het uitkeringsbedrag en indien dit niet toereikend is de 
huurkorting te verlagen; 

3. geheimhouding op de financiële c.q. bedrijfsvertrouwelijke 
gegevens uit bijlage 2 en bijlage 3 op te leggen en al 
hetgeen hierover tijdens de collegevergadering wordt 
besproken, dit op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet 
juncto artikel 10 lid 2 sub g (voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid 
betrokken rechtspersonen of derden. 

 

8  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

STAF  
a. 336664 Regionale agenda Groene Metropoolregio 
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. kennis te nemen van de Regionale agenda Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022; 

2. het college toestemming te geven de vijf 
opgaveovereenkomsten af te sluiten; 
en als college: 

3. de vijf opgaveovereenkomsten, onder voorbehoud van 
instemming door de gemeenteraad, vast te stellen. 

 
(Besluit van 21 september 2021). 
 

9  Uitnodigingen B&W BMO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


