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Afwezig: wethouder G.P. van den Anker 

  
4.1 (JZ BVEB), 01-09-2017. 

 

Uitspraak rechtbank 

omgevingsvergunning Industriestraat 

12 Kerkdriel. 

 

Port. Houder: Burgemeester Van 

Kooten. 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de rechtbank van 3 augustus 

20147, nr. AWB 16 / 7659 WABOA 

151. 

 

Voor de uitbreiding van het 

bedrijfspand aan de 

Industriestraat 12 in 

Kerkdriel werd een 

omgevingsvergunning 

verleend. Omwonenden 

dienden daartegen een 

bezwaarschrift in. De 

bezwaren zijn ongegrond 

verklaard. Tegen die 

beslissing werd door de 

omwonenden beroep 

ingesteld bij de rechtbank. 

De rechtbank heeft dat 

beroep op 3 augustus 

2017 ongegrond verklaard. 

4.2 (JZ BVEB), 01-09-2017. 

 

Bestemmingsplan Hurwenen, 

herziening 2015, Groenestraat 

(BP1106). 

 

Port. Houder: Burgemeester Van 

Kooten. 

Kennis te nemen van de 

einduitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad 

van State van 20 augustus 2017. 

Tegen een 

bestemmingsplan dat de 

bouw van twee woningen 

aan de Groenestraat 

mogelijk maakt is door 

omwonenden beroep 

ingesteld bij de Raad van 

State. Na verbetering van 

de onderbouwing van het 

plan door de raad heeft de 

rechter de daartegen 

gerichte bezwaren 

afgewezen en het 

bestemmingsplan in stand 

gelaten.  
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4.3 (B&R), 28-08-2017. 

 

Ontwerp-bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening, Maas-

Waalweg 2017’en ontwerp 

beschikking Hogere Grenswaarde. 

 

Port. Houder: Wethouder De Vreede. 

1. In te stemmen met de 

reactienota opgesteld n.a.v. 

ontvangen reactie op het 

voorontwerp. 

2. In te stemmen met het 

ontwerp-bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 2017, 

Maas-Waalweg’ en het ter visie 

leggen van het ontwerp in het 

kader van de 

bestemmingplanprocedure.  

3. Voornemen om een hogere 

grenswaarde te verlenen ten 

behoeve van het realiseren van 

de Maas-Waalweg, en een 

ontwerp beschikking Wet 

geluidshinder in procedure te 

brengen. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ontwerp van het 

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2017, Maas-Waalweg’ en 

de ontwerp beschikking 

voor het verlenen van 

hogere grenswaarde 

ingevolge de Wet 

Geluidshinder, alsmede 

het ter inzage leggen van 

beide ontwerpen. Er wordt 

beoogd om een 

doorgaande 

verbindingsroute in de 

Bommelerwaard mogelijk 

te maken. Het tracé ligt 

zowel in gemeente 

Maasdriel als gemeente 

Zaltbommel en beide 

gemeenten leggen het 

ontwerp-bestemmingsplan 

tegelijkertijd ter inzage. 

4.4 (PD) 05-09-2017. 

 

Beleidsregel bestuurlijke boete 

basisregistratie personen gemeente 

Maasdriel. 

 

Port. Houder: Burgemeester Van 

Kooten. 

De beleidsregel bestuurlijke boete 

basisregistratie personen gemeente 

Maasdriel vast te stellen. 

Ten behoeve van het 

bevorderen van de 

naleving van de wet BRP 

stelt het college van de 

gemeente Maasdriel de 

beleidsregel bestuurlijke 

boete basisregistratie 

personen in. 

4.5 (R&B) 04-09-2017. 

 

Jaarprogramma Openbare Ruimte 

(JOR) 2018. 

 

Port. Houder: Wethouder De Vreede. 

Kennis te nemen van het 

Jaarprogramma Openbare Ruimte 

(JOR) 2018. 

 

Het college heeft 

kennisgenomen van het 

Jaarprogramma Openbare 

Ruimte (JOR) 2018. Het 

JOR is een integraal 

uitvoeringsprogramma van 

nagenoeg alle 

werkzaamheden in de 

openbare ruimte van 

gemeente Maasdriel in 

2018. 
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4.6 (B&R) 30-08-2017. 

 

Concept bestuursrapportage 2017 en 

begrotingswijze 2018 Werkzaak 

Rivierenland. 

 

Port. Houder: Wethouder Sørensen.   

1. In te stemmen met de concept 

bestuursrapportage 2017 van 

Werkzaak Rivierenland. 

2. In te stemmen met de 

begrotingswijziging 2018 

Werkzaak Rivierenland. 

3. In te stemmen met het voorstel 

van  Werkzaak Rivierenland om 

de effecten van de 

Rijkscirculaties te verwerken in 

de begroting zonder zienswijze 

van de gemeenten. 

4. In te stemmen met de concept 

informatiebrief voor de raad en 

deze door te sturen.  

Werkzaak Rivierenland is 

voor de gemeente 

Maasdriel de uitvoerder 

van de Participatiewet. 

Deze Gemeenschappelijke 

regeling wordt gefinancierd 

door bijdragen van de 

deelnemende gemeenten. 

Op 13 juli 2017 heeft het 

Algemeen Bestuur (AB) de 

begroting 2018 

vastgesteld. In de 

vastgestelde begroting 

2018 zijn de effecten van 

de meicirculaire niet 

meegenomen. Het AB 

heeft op 13 juli 2017 het 

Dagelijks Bestuur 

gevraagd de wijzigingen 

als gevolg van de 

meicirculaire inzichtelijk te 

maken in een 

begrotingswijziging. Op 25 

juli 2017 is, tegelijkertijd 

met de begrotingswijziging 

2018, de concept 

bestuursrapportage 2017 

voor zienswijze aan 

deelnemende gemeenten 

voorgelegd. Het college 

van Maasdriel stemt in met 

de bestuursrapportage 

2017 en 

begrotingswijziging 2018.  

4.7 (B&R) 01-09-2017. 

 

Raadsinformatiebrief met betrekking 

tot de voortgang van 

arbeidsmarktregio Rivierenland in het 

kader van de banenafspraak periode 

eerste kwartaal 2017. 

 

Port. Houder: Wethouder Sørensen.  

In te stemmen met bijgevoegde 

raadsinformatiebrief over de 

voortgang van arbeidsmarktregio 

Rivierenland in het kader van de 

banenafspraak periode eerste 

kwartaal 2017. 

In juli 2017 is de meest 

recente trendrapportage 

banenafspraak opgeleverd 

waarin de behaalde 

resultaten tot en met het 

eerste kwartaal 2017 

worden gepresenteerd. 

Zowel de resultaten uit de 

eerdere rapportages als de 

trendrapportage over Q1 

van 2017 laten zien dat 

werkgevers in onze 

arbeidsmarktregio, zelfs 

met de sterke stijging van 

de taakstelling dit jaar, nog 

steeds uitstekend op weg 

zijn het aantal van 420 

banen in 2017 

(ruimschoots) te behalen.  
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4.8 (R&B) 25-08-2017. 

 

Wegbeheerplan (WBP) Gemeente 

Maasdriel 2018 – 2021. 

 

Commissie Ruimte: 11 oktober 2017. 

Gemeenteraad: 26 oktober 2017. 

 

Port. Houder: Wethouder De Vreede. 

Aan de gemeenteraad volgens 

bijgaand raadsvoorstel voor te stellen 

om: 

1. Het geactualiseerde 

Wegbeheerplan (WBP) Maasdriel 

2018-2021 vast te stellen; 
2. Het onderhoudsniveau C voort te 

zetten; 
3. De voor de uitvoering van het 

Wegbeheerplan 2018-2021 
benodigde budgetten 
beschikbaar te stellen; 

4. In te stemmen met het 
gebiedsgericht uitvoeren van 
projecten en de daartoe 
benodigde investeringskredieten 
op gebiedsniveau beschikbaar te 
stellen; 

5. In te stemmen met een reserve 
ter dekking van de kapitaallasten. 

 

Het college heeft besloten 

om aan de gemeenteraad 

voor te stellen het 

geactualiseerde 

Wegbeheerplan (WBP) 

2018-2021 met 

voortzetting van 

onderhoudsniveau C vast 

te stellen en de voor de 

uitvoering van het 

Wegbeheerplan benodigde 

financiële middelen 

beschikbaar te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


