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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 1 
februari 2022 

STAF 
Besloten is de op 1 februari 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  367280 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
onderzoek eigen normen windpark 
Caprice.  
 

RB  
Besloten is: de door Lingewaard.NU gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

3  367284 Schriftelijke vragen ex art. 
18 RvO gemeenteraad inzake 
Bodemsanering  
 

ODRA  
Besloten is: de door het CDA gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 

4  368741 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo inzake energiearmoede en 
tegemoetkoming minima 
 

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

5  368728 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo inzake WMO-voorzieningen 
alleen WA-verzekerd 
 

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

6  373269 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo inzake Was- en Strijkservice 
 

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

7  369117 Onderzoek en herstel 
foutieve rioolaansluitingen 
gescheiden rioolstelsel Zilverkamp 
te Huissen. 

PR  
Besloten is:  

1. af te wijken van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2020 
bij het onderzoek naar foutieve rioolaansluitingen in het 
gescheiden rioolstelsel Zilverkamp te Huissen;  

2. de onderzoekswerkzaamheden enkelvoudig onderhands 
aan te besteden met Rioolzorg B.V. 

 
 

8  372213 Vaststelling wijzigingsplan 
Huissen groenstroken Zilverkamp 

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met de Reactienota Zienswijzen 
wijzigingsplan “Huissen groenstroken Zilverkamp”; 

Datum: 8 februari 2022 

Tijd: 09:00 – 12:00 uur  

Locatie: Zaal Flieren, Bemmel 

Voorzitter: J.H.A.P. Sluiter 

Aanwezig: 

 

 

 

 

 

Afwezig: 

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, locoburgemeester  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder  

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  
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2. de toelichting behorende bij het wijzigingsplan “Huissen 
groenstroken Zilverkamp” gewijzigd en de regels en 
verbeelding behorende bij het wijzigingsplan ongewijzigd ten 
opzichte van het ontwerp zoals ter inzage heeft gelegen c.q. 
digitaal beschikbaar is gesteld, langs elektronische weg 
(met planidentificatienummer NL.IMRO.1705.266-VG01) en 
zoals verbeeld op papier vast te stellen. 

 
 

9  371556 Prestatiesubsidie 
Hogeschool Arnhem Nijmegen 

SB  
Besloten is: 

1. de Hogeschool Arnhem Nijmegen een prestatiesubsidie te 
verlenen voor hun activiteiten binnen de Leerkring 
Lingewaard; 

2. de hoogte van de prestatiesubsidie voor 2022 vast te  
stellen op € 5.000,00 en die te voldoen uit de middelen voor 
gebiedsgericht werken; 

3. de benodigde budgetoverheveling mee te nemen in de  
eerste tussentijdse rapportage. 

 
 

10  368738 Toewijzing aanvraag om 
tegemoetkoming in schade Plakse 
Wei Bemmel 

RB 
Besloten is: de aanvraag om tegemoetkoming in schade toe te 
wijzen conform de advisering van het onafhankelijke adviesbureau 
ter grootte van € 13.300,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 
23 maart 2021 tot de dag van uitbetaling. 
 
 

11  360181 Ontwerp wijzigingsplan 
“Buitengebied Lingewaard, 
Rijnstraat 42 Doornenburg”  

RB  
Besloten is: 

1. in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan “Buitengebied 
Lingewaard, Rijnstraat 42 Doornenburg” (voorzien van 
planidentificatienummer NL.IMRO.1705.275-ON01) voor het 
toevoegen van één woning in ruil voor de sloop van oude 
agrarische bebouwing; 

2. met de initiatiefnemers een grondexploitatieovereenkomst 
en een planschadeverhaalsovereenkomst aan te gaan; 

3. de planologische procedure na betaling van de 
verschuldigde exploitatiebijdrage te starten door middel van 
het ter inzage leggen van het ontwerp wijzigingsplan. 

 
 

12  359223 Ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard Karstraat 
52a en 52b Huissen, 1e herziening’. 

RB  
Besloten is: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Lingewaard Karstraat 52a en 52b Huissen, 1e 
herziening’ (voorzien van planidentificatienummer 
NL.IMRO.1705.284-ON01) voor de realisatie van het nieuwe 
erfbeplantingsplan; 

2. met de initiatiefnemer een planschadeverhaals-
overeenkomst aan te gaan. 

 
. 
 

13  341480 Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2022 

ORV  
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Besloten is: het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening  
gemeente Lingewaard 2022 vast te stellen. 
 
 

14  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten  BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 18 januari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  locoburgemeester, 

 

 

drs. I.P. van der Valk                                J.H.A.P. Sluiter  

 

 


