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Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 september 2017 No. 2017-33 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten, J.H.A. Sørensen en J.H.L.M. de Vreede, loco-secretaris J. Segers.  

 

Afwezig: secretaris en A.P.J.M. de Jong en wethouder G.P. van den Anker 

  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (Beleid & Regie), 24-08-2017. 

 

Beleidsregels tegemoetkoming 

meerkosten personen met beperking 

of chronische ziekte 2017. 

 

Port. Houder: Wethouder Sørensen.  

1. De beleidsregels 

tegemoetkoming meerkosten 

personen met beperking of 

chronische ziekte 2017 gemeente 

Maasdriel (bijlage 1) vast te 

stellen. 

2. De kosten van deze regeling te 

dekken vanuit het budget 

‘tegemoetkoming langdurige 

ziektekosten’. 

Het college heeft de 

regeling ‘tegemoetkoming 

meerkosten personen met 

beperking of chronische 

ziekte 2017’ vastgesteld. 

Deze regeling is bedoeld 

om inwoners van 

Maasdriel te compenseren 

voor de meerkosten die ze 

moeten maken in verband 

met een chronische ziekte 

of beperking. De 

voorwaarden om voor 

deze regeling in 

aanmerking te komen zijn 

gericht op de duur van de 

ziekte of beperking en het 

inkomen. De compensatie 

bedraagt € 300,- ongeacht 

de hoogte van de 

daadwerkelijke 

meerkosten. Deze 

compensatie kan 

aangevraagd worden 

tussen 15 oktober en 30 

november 2017. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (Realisatie & Beheer) 28-08-2017. 

 

Ava Avri; Draagvlakonderzoek 

biomassavergister te Geldermalsen.  

 

Port. Houder: Wethouder De Vreede. 

1. In te stemmen met de 

grondverhuur van Avri aan een 

initiatiefnemer voor de 

realisatie van een 

biovergistingsinstallatie.  

2. In te stemmen met 

bijgevoegde collegebrief aan 

de raad. 

Avri Realisatie BV heeft de 

mening gevraagd van de 

10 Rivierenlandgemeenten 

over de verhuur van grond 

van Avri aan een 

initiatiefnemer. Het gaat 

om grond op het 

Grondstoffenpark 

Rivierenland in 

Geldermalsen. De 

initiatiefnemer wil daar een 

biovergistingsinstallatie 

realiseren. Het college van 

Maasdriel heeft positief 

gereageerd op de verhuur 

van de grond. 

4.3 (PD), 24-8-2017. 

 

Regeling briefadres gemeente 

Maasdriel 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. De Regeling briefadres 

gemeente Maasdriel 2017 vast 

te stellen. 

2. Bij het ontbreken van een 

briefadresgever, als gemeente 

op te treden als 

briefadresgever. 

Het college heeft besloten 

om de Regeling briefadres 

gemeente Maasdriel 2017 

vast te stellen. In deze 

regeling wordt beleid 

vastgesteld met betrekking 

tot de aangifte en 

registratie van een 

briefadres om het 

oneigenlijk gebruik tegen 

te gaan en om kwetsbare 

groepen zonder 

woonadres, te registreren 

op een briefadres. Zo 

nodig kan dit het adres van 

de gemeente zelf zijn. 

 


