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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w  5 april 
2022 

STAF 
Besloten is de op 5 april 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  387797 Bouwplan IKC 
Binnenstebuiten in Huissen 

PR   
Besloten is: 

1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het 
bouwplan met kostenbegroting voor uitbreiding van IKC 
Binnenstebuiten in Huissen; 

2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 
het bouwplan;  

3. de opgestelde brief aan het schoolbestuur van Stichting 
Wonderwijs vast te stellen; 

4. geheimhouding op de bijlagen 1.6 en 5.0 - 5.5 te leggen en 
al hetgeen hierover tijdens de collegevergadering is 
besproken op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet juncto 
artikel 10 lid 2 sub b (financiële belangen van de gemeente) 
en sub g (voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken 
rechtspersonen of derden) van de Wet openbaarheid van 
bestuur, dit in verband met een aanbesteding en komt te 
vervallen op het moment dat de gunning onherroepelijk is. 

 

3  351287 Investeringsbudget 
vervanging kunstgrashockeyveld 
sportpark Ressen 
 

ORV  
Besloten is: 

1. de gemeenteraad voor te stellen om een investeringsbudget 
beschikbaar te stellen voor de vervanging van het 
2e kunstgrashockeyveld op sportpark Ressen; 

2. conform artikel 55 lid 1 Gemeentewet geheimhouding op 
bijlage 1 “Dekkingsvoorstel investeringsbudget vervanging 
hockeyveld” bij dit voorstel te leggen, dat als bijlage 1 bij het 
raadsvoorstel zal worden gevoegd, en al hetgeen hierover is 
besproken, dit op grond van artikel 10 lid 2 sub b en g van 
de Wob, namelijk de financiële belangen van de gemeente 
en onevenredige bevoordeling van de bij de zaak betrokken 
rechtspersonen of derden;  

3. conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te 
leggen aan de gemeenteraad op de bijlage als bedoeld bij 
beslispunt 2, dit op grond van dezelfde redenen als 
genoemd bij beslispunt 2;  

4. de gemeenteraad overeenkomstig het gestelde in artikel 25 
lid 3 Gemeentewet te verzoeken deze geheimhouding te 
bekrachtigen in haar eerstvolgende raadsvergadering. 

 
 

Datum: 12 april 2022 

Tijd: 09:30 – 12:30 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: P.T.A.M. Kalfs 

Aanwezig: P.T.A.M. Kalfs, burgemeester  

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, 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 (steller) en Besluit 

4  396503 Beleidsregels eenmalige 
Energietoeslag 2022 Lingewaard 

SB  
Besloten is: de Beleidsregels eenmalige Energietoeslag Lingewaard 
2022 vast te stellen. 
 

5  388764 Aanpassen maximale 
uurtarief inhuur 

P&O  
Besloten is:  

1. het maximum uurtarief voor inhuur vast te stellen op € 120,-; 
2. de beslisbevoegdheid over incidentele afwijkingen van dit 

uurtarief te mandateren aan het directieteam; 
3. de bevoegdheid tot het bijstellen van het uurtarief op basis 

van de huidige berekeningsmethode te mandateren aan het 
directieteam; 

4. de bevoegdheden onder beslispunt 2 en 3 op te nemen in 
het mandaatbesluit. 

 

6  251532 Aankoop openbaar gebied in 
plangebied Loovelden, deelgebied 
Tuindorp Oost, fase 9 te Huissen. 

PR  
Besloten is: het openbaar gebied in het plangebied Loovelden, 
deelgebied Tuindorp Oost, fase 9 aan te kopen.  
 

7  385867 De wooncoach 
 

RB  
Besloten is:  

1. de pilot wooncoach voort te zetten;  
2. de gemeenteraad met een informatienota te informeren over 

de resultaten en de voortzetting van de pilot. 
 

9 Besluitenlijst Gedeputeerde Staten  
van Gelderland  

BO  
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 22 maart 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
  

10 Uitnodigingen B&W BO  
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  burgemeester, 

 

 

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

 


