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Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 15 augustus 2017 No. 2017-30 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten, wethouders G.P. van den Anker, J.H.A. Sørensen en secretaris A.P.J.M. 

de Jong.  

 

Afwezig: wethouder J.H.L.M. de Vreede 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team fin), 27-07-2017. 

 

Bestuursrapportage 2017. 

 

Commissie S&F: 29-08-2017 

Gemeenteraad: 14-09-2017 

 

Port. Houder: Wethouder De Vreede. 

De bestuursrapportage 2017 inclusief 

de ter inzage liggende 

begrotingswijziging 2017 aan te 

bieden aan de gemeenteraad op 14 

september 2017. 

 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten de 

bestuursrapportage 

(berap) 2017 aan te 

bieden aan de raad. Het 

nieuwe geprognosticeerde 

saldo van de begroting na 

vaststelling van deze 

berap komt daarmee op 

een positief saldo van 

€733.000,-. 

4.2 (BVEB, team JZ), 01-08-2017. 

 

Uitspraak rechtbank handhaving 

Huizendijk 7, Heerewaarden. 

 

Port. Houder: Burgemeester Van 

Kooten. 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de rechtbank van 26 juli 2017, nr. 

AWB 17/2783 en 17/3465. 

Aan de Huizendijk in 

Heerewaarden (achter nr. 

7) is zonder vergunning 

een nissenhut geplaatst. 

Daartegen wordt 

handhavend opgetreden. 

Een bezwaarschrift is al 

eerder afgewezen. De 

rechtbank heeft op 26 juli 

2017 het beroep van de 

overtreder ongegrond 

verklaard.  

4.3 (BVEB, team JZ), 01-08-2017. 

 

Informeren gemeenteraad over 

rechterlijke uitspraken. 

 

Port. Houder: Burgemeester Van 

Kooten. 

Kennis te nemen van de wijze van 

informeren van de gemeenteraad 

over rechterlijke uitspraken over de 

gemeente. 

Het college en de 

burgemeester hebben 

kennis genomen van de 

wijze waarop vanuit de 

ambtelijke organisatie 

informatie wordt verstrekt 

aan de gemeenteraad over 

rechterlijke uitspraken over 

de gemeente. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (Beleid & Regie), 03-08-2017. 

 

Afhandeling BGR2017-Motie 6 met 

als onderwerp Aanpak 

drugscriminaliteit. 

 

Port. Houder: Burgemeester Van 

Kooten.  

In te stemmen met bijgaande 

concept-reactie ter afhandeling van 

BGR2017-Motie 6.  

Tijdens de 

begrotingsafhandeling van 

de gemeentelijke begroting 

op 3 november 2016 is 

door de gemeenteraad 

een motie aangenomen 

met als onderwerp Aanpak 

drugscriminaliteit. Over 

deze motie is al meerdere 

keren gesproken en zijn al 

meerdere keren 

antwoorden gegeven op 

schriftelijke vragen vanuit 

de gemeenteraad. In de 

brief behorend bij dit 

bestuursvoorstel wordt de 

eerder gegeven informatie 

samengevat en wordt er 

een laatste stand van 

zaken gegeven op het 

gebied van de aanpak van 

drugscriminaliteit.  

4.5 (Beleid & Regie), 04-08-2017. 

 

Principeverzoek toevoegen woning 

naast Duitse Weistraat 2 Kerkdriel. 

 

Port. Houder: Wethouder Van den 

Anker. 

1. Een negatief standpunt in te 

nemen ten aanzien van het 

principeverzoek. 

2. Uw standpunt met bijgevoegde 

brief kenbaar te maken.  

Het college heeft besloten 

om een negatief standpunt 

in te nemen ten aanzien 

van de vraag om een 

nieuwe woning op te 

mogen richten naast de 

woning Duitse Weistraat 2 

te Kerkdriel. Dit omdat de 

ontsluiting van het perceel 

aan de Wordenseweg, met 

name op deze locatie, vlak 

bij twee aansluitingen van 

ontsluitingswegen, uit 

veiligheidsoverwegingen, 

ongewenst is.  
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