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.              
                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 11 juli 2017 No. 2017-27 

Aanwezig: loco-burgemeester G.P. van den Anker, wethouders mevrouw J.H.A. Sørensen J.H.L.M. de Vreede, 

secretaris A.P.J.M. de Jong. 

Afwezig: burgemeester H. van Kooten (vakantie) 

  

4.1 (BVEB, team HRM), 29-6-2017. 

 

Technische wijzigingen CAR/UWO. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

De door het LOGA aangekondigde 

wijzigingen van de arbeidsvoor-

waarden als gevolg van de circulaire  

(kenmerk U201700464) per 1 januari 

2017 en per 1 oktober 2017 op te 

nemen in de gemeentelijke 

Arbeidsvoorwaardenregeling 

gemeente Maasdriel overeenkomstig 

bijlage 1 en bijlage 2 bij dit voorstel. 

De invoering van het IKB 
(Individueel Keuzebudget) 
in het beloningshoofdstuk 
van de CARUWO 
heeft geleid tot meerdere 
technische wijzigingen in 
de integrale CARUWO én 
de toelichting 
daarop. Deze ledenbrief 
bevat nog een aanvulling 
daarop  

 

4.2 (B&R), 22-6-2017. 

 

Voorziening Langdurig Verblijf. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het 

voornemen een Voorziening 

Langdurig Verblijf te realiseren 

in de regio Meierij en 

Bommelerwaard. 

2. In te stemmen met het proces 

en de planning voor de 

realisatie van een Voorziening 

Langdurig Verblijf, zoals 

omschreven in dit voorstel. 

Met dit collegebesluit 

wordt een proces gestart 

voor een Voorziening 

Langdurig Verblijf in de 

regio Meierij en 

Bommelerwaard. Deze 

voorziening is bedoeld 

voor mensen waarbij geen 

enkele andere 

hulpverleningsvorm kan 

worden ingezet. Deze 

mensen krijgen een veilige 

plek, waar wordt 

geaccepteerd wie zij zijn. 

Er wordt bij alle 

regiogemeenten gekeken 

naar geschikte locaties. 

Wanneer er meerdere 

locaties zijn gaat dit naar 

de bestuurlijke scangroep, 

die één locatie selecteert. 

Op dat moment worden 

bewoners in de buurt 

betrokken, zij zullen vanaf 

het begin mee kunnen 

praten. 
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4.3 (B&R), 28-6-2017. 

 

Nieuwbouw van twee woningen aan 

de Oude Kruisstraat te Rossum. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In principe medewerking te 

verlenen aan het plan om twee 

woningen op te richten op een 

onbebouwd perceel aan de 

Oude Kruisstraat in Rossum, 

onder de voorwaarde dat per 

woning ten minste drie 

parkeerplaatsen op eigen 

terrein worden gecreeërd. 

2. De initiatiefnemer middels 

bijgevoegde brief te informeren 

over dit standpunt. 

Er is een principeverzoek 

ingediend voor de bouw 

van twee woningen aan de 

Oude Kruisstraat 

ongenummerd in Rossum. 

Het plan is in strijd met het 

bestemmingsplan en kan 

slechts worden 

gerealiseerd na herziening 

van het bestemmingsplan. 

Het college is in principe 

bereid om medewerking te 

verlenen aan dit initiatief 

onder de voorwaarde dat 

voldoende 

parkeergelegenheid op 

eigen terrein wordt 

gecreëerd. 

4.4 (B&R), 29-6-2017. 

 

Cie Ruimte 30-8-2017 

Raad 14-9-2017 

 

Bestemmingsplan Velddriel-Zuid 

2017 (BP 1144). 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In te stemmen met bijgaande 

zienswijzennotitie; 

2. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voorstellen om 

geen exploitatieplan vast te 

stellen zoals bedoeld in artikel 

6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

3. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het bestemmingsplan gewijzigd 

vast te stellen; 

4. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het beeldkwaliteitplan 

(ongewijzigd) vast te stellen 

    als herziening van de 

Welstandsnota. 

5. Initiatiefnemer en indieners 

zienswijzen te informeren 

middels bijgevoegde brief. 

 

Het bestemmingsplan 

“Velddriel Zuid 2017” heeft 

als ontwerp ter inzage 

gelegen. Er zijn  twee 

zienswijzen ingekomen. 

Het plan wordt nu ter 

vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 
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4.5 (R&B), 4-7-2017. 

 

Aanbesteding/Gunning bestek 

GMRB-003 "Rioolvervanging + 

reconstructie wegen Varikse 

Driehoek, Gemeente Maasdriel, 

dorpskern Heerewaarden” 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Gunning van het werk aan 

Leon van Herwijnen B.V. uit 

Velddriel voor een bedrag van 

    € 598.400,00 exclusief 

omzetbelasting. 

2. Teammanager Realisatie en 

Beheer te mandateren voor 

afwikkeling van de formele 

opdracht. 

3. De projectdirectie te 

mandateren voor 

besluitvorming meer / 

minderwerk tijdens 

uitvoeringsfase tot een bedrag 

van ten hoogste € 5.000,- per 

meer- / minderwerk; 

4. Dit werk wordt financieel 

gedekt uit het WRP, 

wegbeheersplan, openbare 

verlichting, groenvoorziening 

en een bijdrage van 

woningstichting de Kernen. 

 

Het college heeft besloten 

om het werk GMRB-003 

"Rioolvervanging + 

reconstructie wegen 

Varikse Driehoek, 

Gemeente Maasdriel, 

dorpskern Heerewaarden” 

(voorlopig) op te dragen 

aan Leon van Herwijnen 

B.V. uit Velddriel. Het werk 

omvat de reconstructie van 

de wegen Variksestraat, 

Korte Valksestraat en de 

Burg. Wolterstraat te 

Heerewaarden. Het 

vuilwaterriool wordt 

vervangen en er wordt een 

hemelwaterriolering 

bijgelegd. Ook worden de 

huidige lichtmasten 

vervangen. De 

werkzaamheden starten 

september 2017 en lopen 

naar door tot ca. mei 2018.    

4.6 (BVEB, team JZ), 29-6-2017. 

 

Bezwaarschrift tegen toegekende 

restschade in natura Langestraat 37-

39 in Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

 

1. Het advies van de 

bezwaarschriftencommissie 

van 23 mei 2017 niet over te 

nemen. 

2. Het bestreden besluit van 10 

januari 2017 in stand te laten. 

Op 10 januari 2017 is 

besloten om de restschade 

-na eerder in natura 

vergoede planschade- 

voor het perceel 

Langestraat 37-39 in 

Heerewaarden in beginsel 

ook in natura te 

compenseren. Tegen dit 

besluit is bezwaar 

gemaakt. Het college heeft 

besloten, in afwijking van 

het advies van de 

bezwaarschriftencommissi

e, het bestreden besluit in 

stand te laten. 

 

 


