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.              
                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 18 juli 2017 No. 2017-28 

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

 

Afwezig: burgemeester H. van Kooten (vakantie) en mevrouw J.H.A. Sørensen (vakantie) 

  

4.1  (B&R), 29-6-2017 

 

Vaststellen reikwijdte en detailniveau 

MER Molenachterdijk 3 in Well. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Vaststellen van de notitie 

reikwijdte en detailniveau MER 

ten behoeve van de 

bedrijfsontwikkeling van de 

zuivelboerderij Den Eelder aan 

de Molenachterdijk 3 in Well. 

2. Vasthouden aan de bijdrage in 

het kader van het Fonds 

Bovenwijkse voorzieningen. 

Wethouder Van den Anker heeft niet 

deelgenomen aan de beraadslaging 

en besluitvorming. 

Burgemeester Van Kooten heeft voor 

akkoord getekend, vandaar dat  het 

quorum voor dit voorstel aanwezig is. 

Het college heeft 
ingestemd met de 
vaststelling van de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 
MER. Op basis van deze 
notitie wordt door Den 
Eelder een 
milieueffectrapport 
opgesteld. Deze is 
noodzakelijk om de 
effecten van de 
bedrijfsuitbreiding van de 
zuivelboerderij aan de 
Molenachterdijk 3 in beeld 
te brengen. Ten behoeven 
van de bedrijfsuitvoering 
wordt een bijdrage 
gevraagd in het kader van 
de Bovenwijkse 
voorzieningen. 

4.2 (B&R), 4-7-2017. 

 

Beantwoording raadsvragen CDA 

met betrekking tot afsluiting 

Veerwaardweg in verband met 

drugsafval. 

 

Port.houder: Burgemeester 

De raadsvragen beantwoorden 

conform bijgaande concept-notitie. 

Op 22 juni heeft de fractie 

van het  CDA schriftelijke 

vragen gesteld aan het 

college met betrekking tot 

afsluiting Veerwaardweg in 

verband met drugsafval. 

Het college heeft de 

vragen beantwoord. 
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4.3 (B&R), 6-7-2017. 

 

Vaststellen van het wijzigingsplan 

Buitengebied wijziging 2017, 

Veersteeg 12a (BP1165). 

 

Port.houder: Van den Anker 

Vaststellen van het wijzigingsplan 

Buitengebied wijziging 2917, 

Veersteeg 12a (BP 1165). 

Het college heeft besloten 

het wijzigingsplan 

‘Buitengebied wijziging 

2017, Veersteeg 12a’ 

ongewijzigd vast te stellen.  

Deze wijziging was 

noodzakelijk om de 

aanduiding ‘glastuinbouw’ en 

bijbehorend bouwblok van het 

agrarische perceel  aan de 

Veersteeg 12a te verwijderen.  

Die verwijdering was 

onderdeel van de 

bedrijfsbeëindiging van het 

kassencomplex aan de 

Lenshoek en de realisatie van 

twee vrijstaande woningen 

aan de Wellseindsestraat in 

Well. Tegen het 

wijzigingsplan was geen 

zienswijzen ingediend. Zowel 

het wijzigingsplan voor de 

Veersteeg als het 

bestemmingsplan voor de 

Lenshoek en 

Wellseindsestraat  zal nu in 

het kader van de 

beroepstermijn ter inzage 

worden gelegd.   

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

 

Aanvraag woongebouw aan de 

Harenseweg 9 te Hedel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Het college wil medewerking verlenen 

aan een woongebouw voor  4 

wooneenheden aan de Harenseweg 

9 te Hedel onder de voorwaarde dat 

het ontwerp-wijzigingsplan voor de 

vaststelling van het reparatieplan 

door de provincie (+ sept.) ter inzage 

is gelegd. 

Het college zal in principe 

medewerking verlenen aan 

het principeverzoek. Het 

verzoek is ingediend in het 

kader van de 

bedrijfsverplaatsing van 

het kassencomplex ter 

plaatse. 



B&W besluitenlijst 18 juli 2017PR 

 

4.5 (B&R), 30-6-2017. 

 

Verplaatsen van een bestaande 

antennemast van de Antillenstraat 

ong. naar de Industriestraat 2 in 

Kerkdriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

In principe medewerking verlenen 

aan de bouw van een antennemast 

ten behoeve van mobiele telefonie 

aan de Industriestraat 2 in Kerkdriel, 

ter vervanging van de bestaande 

mast aan de Antillenstraat 

ongenummerd in Kerkdriel; 

de initiatiefnemer middels 

bijgevoegde brief informeren over uw 

standpunt. 

Er is een principeverzoek 

ingediend voor het 

verplaatsen van de 

bestaande antennemast 

voor telecommunicatie aan 

de Antillenstraat in 

Kerkdriel. Er is een 

geschikte nieuwe locatie 

gevonden aan de 

Industriestraat 2 in 

Kerkdriel. Door het 

verplaatsen van de 

antennemast naar deze 

nieuwe locatie blijft de 

dekking voor de netwerken 

die gebruik maken van 

deze mast in de gehele 

kern Kerkdriel op peil. 

4.6 (PD), 6-7-2017. 

 

Jaarverslag leerplicht 2016-2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het 

jaarverslag leerplicht 2016-

2017. 

2. Het jaarverslag leerplicht 2016-

2017 ter kennisname voor te 

leggen aan de commissie S&F 

en de raad 

In de leerplichtwet is 

opgenomen dat het 

college jaarlijks verslag 

uitbrengt aan de raad over 

het gevoerde 

leerplichtbeleid. Dit verslag 

moet inzicht bieden in de 

problematiek van het 

schoolverzuim en de wijze 

waarop de gemeente 

daarmee is omgegaan. 

Het door het college 

vastgestelde jaarverslag 

wordt ter kennisname 

voorgelegd aan de 

raadscommissie S&F en 

de Raad. 

4.7 (B&R), 4-7-2017. 

 

Regie bevoorschotten 

zorgaanbieders Wmo en Jeugdweg 

en bevoorschotting Karakter. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. De beoordeling en 

besluitvorming over verzoeken 

om bevoorschotting op grond 

van de Raamovereenkomst 

'zorg in het kader van Wmo 

2015 en Jeugdwet'  niet over 

te dragen aan de regionale 

contractmanagers.  

2. Karakter te bevoorschotten 

voor het kalenderjaar 2017, 

conform het regiovoorstel met 

€ 42.026,-- 

3. De raad hierover te informeren 

conform conceptbrief 

Het college heeft besloten 

de beoordeling en 

besluitvorming over 

verzoeken van 

zorgaanbieders 

Wmo/Jeugdwet waarmee 

de gemeente een 

regionaal contract heeft 

afgesloten, in eigen regie 

te houden en niet over te 

dragen aan de regionale 

contractmanagers. Het 

college heeft daarnaast 

besloten de zorgaanbieder 

Karakter voor het 

kalenderjaar 2017 te 

bevoorschotten en de raad 

hierover te informeren. 
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4.8 (B&R), 11-7-2017. 

 

Aanvraag Vangnetregeling BUIG-

budget Werkzaak Rivierenland 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

Vaststellen aanvraagformulier 

Vangnetuitkering Participatiewet over 

uitkeringsjaar 2016 

 

Gemeenten kunnen in 

aanmerking komen voor 

de Vangnetregeling als de 

uitgaven aan 

bijstandsuitkeringen minus 

de ontvangsten uit 

inkomensdebiteuren het 

Buigbudget met meer dan 

5% overstijgen. Door een 

toename van het aantal 

uitkeringsgerechtigden in 

2016 is in de gemeente 

Maasdriel een tekort van 

9,5% ontstaan. Het college 

stemt in met het 

voorbereiden van een 

aanvraag voor de 

Vangnetregeling en stemt 

in met de voorgestelde 

regionale maatregelen om 

tot tekortreductie te 

komen. 

4.9 (R&B), 5-7-2017. 

 

Aanpak zwerfafvalpreventie. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met de Aanpak 

Zwerfafvalpreventie; 

2. In te stemmen met de 

collegebrief Aanpak 

Zwerfafvalpreventie naar de 

leden van de gemeenteraad. 
 

Het college heeft 

ingestemd met het plan 

Aanpak 

Zwerfafvalpreventie. 

Middels dit plan moet een 

mix van instrumenten 

ervoor zorgen dat de 

milieudruk vermindert 

d.m.v. zwerfafvalpreventie. 

Het plan heeft 

bewustwording en 

gedragsverandering 

creëren onder de inwoners 

en bezoekers als 

voornaamste doel. 

Centrale boodschap 

daarbij is dat afval geen 

zwerfafval mag worden. 
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4.10 (B&R), 6-7-2017. 

 

Aansluiting bij provinciale 

aanbesteding openbare laadinfra 

voor elektrische auto’s in de 

openbare ruimte. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. de provincie Gelderland te 

machtigen en mandaat te verlenen 

om: 
a) de openbare Europese 

aanbesteding te organiseren t.b.v. 
en namens alle deelnemende 
gemeenten, voor het aangaan van 
een concessieovereenkomst met 
één marktpartij die zorg draagt 
voor het realiseren en exploiteren 
van openbare laadpalen in 
Maasdriel; 

b) in deze concessieovereenkomst 
vast te leggen dat de marktpartij 
gedurende de plaatsingstermijn (3 
jaar met eenmaal 
verlengingsmogelijkheid van 1 
jaar) het exclusieve recht en de 
verplichting heeft voor het 
plaatsen van laadpalen in de 
openbare ruimte op grondgebied 
in eigendom van de gemeente; 

c) namens de gemeente het 
contractmanagement met de 
marktpartij te voeren gedurende 
de looptijd van de overeenkomst 
(10 jaar); 

d) namens de gemeente voor de 
financiering van de aanbesteding 
een beroep te doen op de Green 
Deal ‘Publiek Toegankelijke 
Elektrische Laadinfrastructuur’ en 
hiervoor een 
bestuursovereenkomst aan te 
gaan met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland;  

2. Bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst aan te 
gaan met de provincie Gelderland, 
waarin de afspraken zijn vastgelegd. 
 

Het college van 

burgemeester en 

wethouders heeft besloten 

aansluiting te zoeken bij 

de provinciale 

aanbesteding voor 

laadpalen voor elektrische 

auto’s in de openbare 

ruimte. Daarmee kunnen 

in de openbare ruimte op 

verzoek van inwoners en 

gemeente laadpalen 

worden geplaatst. 
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4.11 (B&R), 26-6-2017. 

 

Herschikking taken Economie, 

Grondbeleid, Recreatie & Toerisme 

voor de vorming van een 

Ondernemersloket. 

 

Port.houder:  De Vreede/ Van den 

Anker 

Het college gaat akkoord met de 
beslispunten  

1. Invulling geven aan het 
Ondernemersloket door het 
herschikken van de taken 
behorende bij de Beleidsadviseur 
Recreatie & Toerisme en 
Beleidsadviseur Economie en 
Grondbeleid;  

2. Het openstellen van de werving 
voor een structurele 
Beleidsadviseur Economie en 
Grondbeleid na vaststelling van 
de begroting 2018;  

3. De taken te borgen door het 
opvoeren van € 29.000 in de 
meerjarenbegroting 2018;  

Onder de voorwaarde dat tijdens de 
begrotingsbehandeling de benodigde 
middelen ad. € 29.000,00 in de 
meerjarenbegroting  2018 worden 
gehonoreerd. 
Het college is niet akkoord om 
€ 16.500,00 op te nemen in de Berap 
2017. 

 

Het college wenst de 

dienstverlening aan 

ondernemers te 

versterken, zoals 

geformuleerd in het 

Bestuursakkoord 2014 – 

2018. Door het 

herschikken van taken 

wordt óók invulling 

gegeven aan een 

ondernemersloket 

waarmee de 

dienstverlening aan 

bedrijven en organisaties 

wordt ingevuld. De 

beleidsadviseur Economie 

en grondbeleid, zal samen 

met de beleidsadviseur 

Recreatie & Toerisme en 

bedrijfscontactfunctionaris, 

het ondernemersloket 

vormgeven.   

 

 


