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Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 

 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

1  Openbare besluitenlijst b&w 12 april 
2022 

STAF 
Besloten is de op 12 april 2022 vastgestelde besluitenlijst voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 

2  398369 Afhandeling klacht SB 
Besloten is: de klacht over de wijze waarop de gemeente is 
omgegaan met de regeling voor was- en strijkservice, 
overeenkomstig het advies van de klachtadviescommissie, 
ongegrond te verklaren. 
 
 

3  398762 Inhuur Gemeentelijk 
Rioleringsplan. 

PR 
Besloten is:  

1. een budget van € 52.500 beschikbaar te stellen voor inhuur 
Gemeentelijk Rioleringsplan; 

2. de kosten te dekken uit het Gemeentelijke Rioleringsplan 
2017-2021. 

 
 

4  402015 Aanwijzen 
invorderingsambtenaren en 
belastingdeurwaarders en opvragen 
gegevens bij Belastingdienst. 

FIN 
Besloten is:  

1. de medewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de 
naam Cannock Chase Public) met ingang van 1 mei 2022 
aan te wijzen als invorderingsambtenaar en 
belastingdeurwaar; 

2. in te stemmen met de Algemene Afspraken over 
gegevensverstrekking met de Belastingdienst voor de 
invordering van de gemeentelijke belastingen. 

  
 

5  400962 Beslissing op bezwaar 
tweede last onder dwangsom 
Karstraat Bemmel 

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

1. reclamant ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren, en 
3. het besluit van 18 november 2021 in stand te laten.  

 
 

6  400714 Beslissing op bezwaar 
invorderingsbesluit Karstraat 
Bemmel 

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

1. reclamant ontvankelijk te verklaren; 
2. de bezwaren ongegrond te verklaren, en 
3. het besluit van 19 november 2021 in stand te laten.  

 

Datum: 19 april 2022 

Tijd: 13.30 – 15.15 uur  

Locatie: Kamer burgemeester, Zuidvleugel 

Voorzitter: J.H.A.P. Sluiter 

Afwezig: 

Aanwezig: 

P.T.A.M. Kalfs, burgemeester en A. Slob, wethouder 

I.P. van der Valk, gemeentesecretaris 

N.T.P. Hubers, wethouder  

J.H.A.P. Sluiter, 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 

 

7  400206 Prestatieafspraak Woonzorg 
Nederland 

RB 
Besloten is: in te stemmen met het verzoek van Woonzorg 
Nederland om gebruik te maken van de vrije toewijzingsruimte van 
15% voor het toewijzen van de sociale huurwoningen. 
 
 

8  398820 Vaststellen ENSIA 
documenten 2021 
 

STAF  
Besloten is:  

1. de collegeverklaring ENSIA 2021 over Suwinet en DigiD met 
bijlagen vast te stellen; 

2. de rapportage ENSIA over BAG, BGT en BRO 2021 vast te 
stellen; 

3. geheimhouding op de bijlagen van de collegeverklaring en 
de rapportage ENSIA te leggen en al hetgeen hierover 
tijdens de collegevergadering is besproken op grond van 
artikel 55 lid 1 van de Gemeentewet onder verwijzing naar 
artikel 10 lid 2 sub c en g van de Wet openbaarheid van 
bestuur, namelijk de financiële en economische belangen 
van respectievelijk het voorkomen van onevenredige 
benadeling van de gemeente en haar bewoners en 
bedrijven. 

 
 

9  Openbaarmaking eerder genomen 
besluiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB 
a.399501 Adviesverzoek van provincie over ondieper maken 
zuidwesthoek Zwanenwater. 
Besloten is: 

1. de provincie te berichten dat de aanvraag om vergunning 
past binnen het bestemmingsplan; 

2. de provincie te adviseren om aan het verondiepen 
voorwaarden te verbinden in verband met het waarborgen 
van een veilige recreatie in het gebied en daarbij de 
verplaatsing van het recreatiestrand in te passen in de 
aanvraag en de vergunning. 

 
(Besluit van 12 april 2022) 
 

IV  
b.350070 Afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 
gemeente Lingewaard inzake datacenter 
Besloten is: 
1. af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 

gemeente Lingewaard en het datacenter enkelvoudig 
onderhands aan te besteden in plaats van meervoudig 
onderhands; 

2. geheimhouding op te leggen op dit voorstel, besluit en al 
hetgeen hierover is besproken op grond van artikel 55 lid 1 
Gemeentewet juncto artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet 
openbaarheid bestuur, dit vanwege respectievelijk de financiële 
belangen van de gemeente en het voorkomen van 
onevenredige bevoordeling van bij de aangelegenheid 
betrokken rechtspersonen danwel derden, tot het moment dat 
de onderhandse aanbesteding is afgerond. 

 
(Besluit van 30 november 2021) 
 



Pag. 3 
 
 

 

Vastgestelde Openbare Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders 
 

  
 

 Onderwerp Team (steller) en Besluit 

 

 

PR 
c. 376292 (Kennisgeving voornemen verkoop grond 
exploitatiegebied De Poel te Angeren) 
Besloten is: bijgaande kennisgeving te publiceren in het digitale 
Gemeenteblad van Lingewaard (www.overheid.nl) om potentiële 
partijen mededingingsruimte te bieden.  
 
(Besluit van 8 maart 2022) 
 

10  Besluitenlijst Gedeputeerde Staten 
en Provinciale Staten van 
Gelderland  

BO 
Besloten is de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland d.d. 5 april 2022 en van Provinciale Staten d.d. 23 
februari 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

11  Uitnodigingen B&W BO 
De uitnodigingen zijn doorgenomen. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 april 2022. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,  

de secretaris, de  locoburgemeester, 

 

 

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

 


