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 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 8 
februari 2022 

STAF 
Besloten is de op 8 februari 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  375545 Informatienota Stand van 
zaken energiebesparing en isolatie 
bij koophuizen 

RB  
Besloten is:  

1. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de stand van zaken energiebesparing en isolatie; 

2. mandaat te verlenen aan wethouder Slob om namens het 
college de laatste tekstuele aanpassingen in de bijlage 
(informatienota) aan te brengen. 

 
 

3  358125 Uitwegenbeleid 2022 
 

ORV  
Besloten is: het Uitwegenbeleid Lingewaard 2022 vast te stellen. 
 
 

4  370120 Schriftelijke vragen ex art. 
18 rvo inzake Sociale Woningbouw - 
Informatienota 

PR  
Besloten is: de door GroenLinks Lingewaard gestelde vragen 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
 

5  371515 Warmtetransitie Zilverkamp 
– informatienota stand van zaken 

RB  
Besloten is: de gemeenteraad met een informatienota te informeren 
over de stand van zaken warmtetransitie Zilverkamp. 
 
 

6  359584 Inzet budget warmtetransitie 
Zilverkamp voor communicatie en 
participatie 

RB  
Besloten is: 

1. een bedrag van € 50.000,- in te zetten vanuit de voor   
duurzaamheid beschikbare middelen van het budget 
‘Revitalisering Zilverkamp’ voor het voorbereiden van een 
communicatie- en participatieplan; 

2. een bedrag van €250.000,- in te zetten vanuit de  
beschikbare middelen van de PAW- bijdrage voor de 
uitvoering van het communicatie- en participatieplan. 

 
 

7  373748 Beslissing op bezwaar 
verleende omgevingsvergunning 
Zandkamp 4A Huissen. 

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

1. bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren; 

Datum: 15 februari 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 

N.T.P. Hubers, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, wethouder  

A. Slob, wethouder  

Th. Janssen, wethouder (via Teams) 

C.A.M. Willemsen, bestuurssecretaris 
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2. de bezwaren ongegrond te verklaren; 
3. de omgevingsvergunning van 9 november 2021 in stand te 

laten. 
 

 

8  372307 Toewijzing aanvraag om 
tegemoetkoming in schade 

RB  
Besloten is: 
1. de aanvraag om tegemoetkoming in schade toe te wijzen 

conform de advisering van het onafhankelijke adviesbureau ter 
grootte van € 3.000,- vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 
23 maart 2021 tot de dag van uitbetaling. 

2. het verzoek om vergoeding van kosten ingevolge artikel 6.5 Wro 
toe te wijzen ter grootte van € 917,81. 

 

9  371617 Samenwerkingsafspraken 
met de Raad voor de 
Kinderbescherming over nazorg 
voor jeugdige ex-gedetineerden 

SB  
Besloten is: 
1. de samenwerkingsafspraken met de Raad voor de 

Kinderbescherming over nazorg jeugdige ex-gedetineerden 
(bijlage 1) aan te gaan; 

2. deze samenwerkingsafspraken namens het college te laten 
tekenen door wethouder Slob. 

 
 

10 Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                        

VTH  
a.371510 Beleidsregel Bibob gemeente Lingewaard 2022 
Besloten is: 

1. de beleidsregel Bibob voor de gemeente Lingewaard uit te 
breiden op de volgende gebieden: 

- Omgevingsvergunningen Bouw met risicoprofiel; 
- Grote nieuwe evenementen met winstoogmerk; 
- Vastgoed- en grondtransacties met risicoprofiel. 

2. de beleidsregel Bibob gemeente Lingewaard 2022 vast te 
stellen (besluit college en burgemeester); 

3. de onderstaande onderdelen van de beleidsregel Bibob 
gemeente Lingewaard 2022 gefaseerd in te voeren: 

- Subsidies; 
- Omgevingsvergunning milieu; 
- Overheidsopdrachten. 

4. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
de beleidsregel Bibob gemeente Lingewaard 2022. 

 
 

ORV/PR/SB  
b.356077 Initiatief pumptrack Doornenburg 
Besloten is: 

1. medewerking te verlenen aan de initiatiefnemers die in  
    Doornenburg een kidspumptrack willen realiseren; 

2. voor de realisatie van een kidspumptrack een maximale  
      gemeentelijke bijdrage van  € 10.000 te reserveren uit het  
      budget ‘Speelvoorzieningen’. 
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11 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland  

BMO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 25 januari 2022 en van Provinciale Staten d.d. 2 
februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


