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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 11 
januari 2022 

STAF 
Besloten is de op 11 januari 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  358976 Nieuwbouw IKC Het 
Sterrenbos 

PR  
Besloten is:  

1. de massastudie van IKC Het Sterrenbos d.d. 11 januari 
2022 vast te stellen; 

2. deze massastudie ter kennisgeving aan te bieden aan de 
gemeenteraad; 

3. aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met: 
a. het groter bouwen van IKC Het Sterrenbos met ca. 

145 m² t.o.v. het IHP; 

b. het bouwen van ca. 350 m² aan ruimtes voor de 
huisvesting van Kinderopvang Zonnekinderen bij 
IKC Het Sterrenbos; 

c. het bouwen van een flexibele schil van ca. 460 m² 
bij IKC Het Sterrenbos; 

4. de gemeenteraad voor te stellen om de financiële gevolgen 
van deze keuzes in de P&C cyclus mee te nemen zodra de 
exacte kosten van elk onderdeel bekend zijn. 

 
 
 

3  358664 OnderhoudJaarPlan 2022 
gemeentelijke gebouwen 

ORV  
Besloten is:  

1. in te stemmen met het OnderhoudJaarPlan 2022 met de 
daarin voorgestelde onderhoudsactiviteiten; 

2. het noodzakelijke budget ad € 1.709.892,= 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; 

5. op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto artikel 10 
lid 2 sub b en sub g van de Wet openbaarheid van bestuur 
(Wob) geheimhouding op te leggen op alle bijlagen en al 
hetgeen hierover besproken is tijdens de 
collegevergadering. 

 
 

 

Datum: 18 januari 2022 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

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  

N. Giesendorf, bestuurssecretaris (wnd.) 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

4  359597 Eindverantwoording OJP 
2019 

ORV  
Besloten is:  
1. de eindverantwoording OnderhoudsJaarPlan 2019 voor 

kennisgeving aan te nemen; 
2. het positief saldo uit het OnderhoudsJaarPlan 2019 ad  

€ 320.903,-- terug te storten in de Voorziening ”Onderhoud 
Gebouwen”. 
 

 

5  358996 Uitbreiding en 
verduurzaming SKC De Leemhof 

ORV/PR/RB  
Besloten is: 

1. een voorbereidingsbudget ter grootte van € 150.000,- 
beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van de SKC De 
Leemhof; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
uitbreiding en verduurzaming SKC De Leemhof. 

 
 

6  306563 Vaststelling 
bestemmingsplan Buitengebied 
Lingewaard, Broeksestraat 3, Gendt 
 
 
 

RB  
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen om: 

a. de reactienota Zienswijzen (en ambtshalve wijzigingen) 
bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard, Broeksestraat 
3, Gendt vast te stellen; 

b. het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lingewaard, 
Broeksestraat 3, Gendt’ gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen c.q. digitaal 
beschikbaar is gesteld, vast te stellen langs elektronische 
weg (met planidentificatie NL.IMRO.1705.272-VG01) en 
zoals verbeeld op papier. 

 
 

7  356881 Nationaal Programma 
Onderwijs - NPO gemeente 
Lingewaard 2021-2023 

SB  
Besloten is: 

1. de notitie “Inzet gemeentelijke middelen voor het Nationaal 
Programma Onderwijs (NPO) 2021-2023 gemeente 
Lingewaard” vast te stellen; 

2. School’s Cool Nijmegen vanaf 2022 structureel op te nemen 
in de cyclus voor prestatiesubsidies; 

3. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het Nationaal Programma Onderwijs - NPO gemeente 
Lingewaard 2021-2023. 

4. mandaat aan wethouder Witjes te verlenen om namens het 
college de laatste tekstuele wijzigingen aan te brengen in de 
stukken. 

 
 
 

8  326339 Aanvraag suppletie uitkering 
explosieven 2021 

VTH  
Besloten is: de gemeenteraad voor te stellen om vóór 1 april 2022 
een suppletie-uitkering aan te vragen uit het Gemeentefonds voor 
de kosten in 2021 voor de opsporing van explosieven. 
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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

9  328249 Beslissing op het 
bezwaarschrift tegen de 
omgevingsvergunning (van 
rechtswege) voor de uitbreiding en 
splitsing van een woning. 

ODRA  
Besloten is: 
1. overeenkomstig het advies van de vaste commissie van advies 
voor de bezwaarschriften reclamante ontvankelijk te verklaren in het 
bezwaar;  
2. in afwijking van het advies van de vaste commissie van advies 
voor de bezwaarschriften:  
a. de bezwaren ongegrond te verklaren;  
b. het besluit van 28 april 2021 in stand te laten met aanvulling van 
de motivering en; 
c. het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 
 
 

10  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

ORV  
348476 Kwalitatieve verplichting groene erfafscheidingen Loovelden 
Besloten is: 

1. de bewoners van Loovelden in Huissen met de opgestelde 
brief te informeren over de kwalitatieve verplichting uit de 
koopovereenkomst voor het hebben en houden van een 
levende groene erfafscheiding.  

2. de situatie in het voorjaar van 2022 te controleren. 
 
(besluit van 11 januari 2022) 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 januari 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


