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Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 19 september 2017 No. 2017-35 

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

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

 

Afwezig: burgemeester H. van Kooten (vakantie) 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (JZ, BVEB), 5-9-2017. 

 

Uitspraak voorzieningenrechter, 

bestuursdwang blusboot Den Bol, 

Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de Voorzieningenrechter van 30 

augustus 2017, nr. AWB 17/3264. 

Voor de verwijdering van 

een illegaal afgemeerd 

motorschip is last onder 

dwangsom opgelegd.  

Tegen dat besluit is 

bezwaar gemaakt.  

Ook is de 

Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Gelderland 

verzocht om het 

bestuursdwangbesluit te 

schorsen.  

Dit verzoek wees de 

Voorzieningenrechter op 

30 augustus 2017 af. 

 

4.2 (JZ, BVEB), 4-9-2017. 

 

Uitspraak Voorzieningenrechter, 

omgevingsvergunning Mgr. 

Zwijsenplein 20,20a en 20b Kerkdriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de Voorzieningenrechter van 1 

september 2017, nr. AWB 17/4141  

WABOA 151. 

Voor de herbouw van het 

pand aan het Mgr. 

Zwijsenplein 20, 20a en 

20b in Kerkdriel is een 

omgevingsvergunning 

verleend. Tegen dat 

besluit is bezwaar 

gemaakt. Ook is de 

Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Gelderland 

verzocht om de 

vergunning te schorsen. 

Dit  verzoek wees de 

Voorzieningenrechter op 1 

september 2017 af. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 4-9-2017. 

 

Voortzetting peuterexperiment St. 

Odradaschool in Alem in 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met verlenging 

van het peuterexperiment in 

Alem in 2017. 

2. De subsidie van € 13.158,00 

beschikbaar te stellen. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief. 

Het peuterspeelzaalwerk 

in Alem wordt verzorgd 

binnen de St 

Odradaschool van 

schoolbestuur 

Bommelerwijs. Ter 

continuering in 2017 is 

verlenging van de 

ondersteunende 

financiering gevraagd. 

4.4 (R&B), 29-8-2017. 

 

Overeenkomst Organisatie 

Paardenmarkt Hedel 2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

In te stemmen met de 

uitbestedingsovereenkomst inzake de 

organisatie  van de Paardenmarkt 

Hedel 2017 door de Stichting 

Paardenmarkt Hedel. 

Het college heeft op 19 

september 2017 wederom 

besloten een 

uitbestedingsovereen-

komst aan te gaan met de 

Stichting Paardenmarkt 

Hedel 2017. Gemaakte 

afspraken en 

verantwoordelijkheden zijn 

vastgelegd in de te 

ondertekenen 

uitbestedingsovereen-

komst. 

4.5 (B&R), 5-9-2017. 

 

Uitvoeringsplan gladheid 2017-2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

Kennis te nemen van het 

Uitvoeringsplan gladheid 2017-2018. 

 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

uitvoeringsplan gladheid 

voor 2017-2018. 

In het uitvoeringsplan zijn 

op praktische wijze de 

uitvoeringsafspraken 

vastgelegd. De periode 

waarin de gemeente 

gladheidsbestrijding 

uitvoert is elk jaar van 1 

november t/m 31 maart. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.6 (B&R), 8-9-2017. 

 

Cie. S&F 10-10-2017. 

Raad 26-10-2017 

Minimabeleid Bommelerwaard 2018-

2020. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Vaststellen bijgaand concept 

raadsvoorstel met betrekking 

tot het minimabeleid 

Bommelerwaard 2018-2020. 

2. Vaststellen van minimabeleid 

Bommelerwaard 2018-2020 

onder voorbehoud van 

vaststelling door de raad. 

 

De colleges van 

Zaltbommel en Maasdriel 

stellen voor een 

gezamenlijk minimabeleid 

uit te voeren. Het 

minimabeleid richt zich op 

het bevorderen van 

deelname aan de 

samenleving van mensen 

met een laag inkomen, 

talentontwikkeling, het 

optimaal inzetten van 

voorliggende 

voorzieningen, het 

preventief optreden bij 

schulden en financiële 

zelfredzaamheid. De nota 

wordt op 26 oktober 2017 

ter vaststelling aan de raad 

aangeboden. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (B&R), 11-9-2017. 

 

Lokale verordeningen minimabeleid. 

 

Cie. S&F 10-10-2017 

Raad 26-10-2017 

 

Lokale verordeningen minimabeleid. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Vaststellen bijgaand concept 

raadsvoorstel met betrekking tot 

het wijzigen lokale verordeningen 

minimabeleid. 

a) Vaststellen van de 

verordening ‘Individuele 

inkomenstoeslag 2018’ 

b) Vaststellen van de 

verordening 

‘Tegenprestatie 

Participatiewet 2018’ 

c) Vaststellen van de 

verordening 

‘Maatschappelijke 

participatie 2018’ 

d) Vaststellen van de 

voorgestelde 

begrotingswijzing 

e) Kennis te nemen van het 

vervallen van de 

verordening 

‘tegemoetkoming kosten 

kinderopvang bij sociaal 

medische indicatie’ 

2. Vaststellen van een 

inkomensgrens van 110% van de 

toepasselijke bijstandsnorm voor 

de individuele bijzondere 

bijstand. 

3. In te stemmen met het 

samenvoegen van de regeling 

‘tegemoetkoming meerkosten 

personen met een  

       beperking of chronische  

       problemen’ en de collectieve  

       zorgverzekering voor minima per  

       1 januari 2018 

In 2017 is met de 

gemeente Zaltbommel een 

minimanota 

Bommelerwaard 2018 - 

2020 opgesteld. Binnen 

deze nota zijn 

doelstellingen voor de 

komende jaren 

geformuleerd en wordt een 

aantal doelgroepen 

aangewezen waarop de 

gemeenten zich in de 

komende jaren in het 

bijzonder gaan richten. Op 

basis van de nieuwe 

uitgangspunten zijn de 

lokale minimaregelingen 

aangepast. 

4.8 (Fin), 13-9-2017. 

 

Programmabegroting 2018-2021. 

 

Port.houder: De Vreede 

De programmabegroting 2018-2021 
aan te bieden aan de gemeenteraad 
ter vaststelling op 9 november 2017. 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten de 

programmabegroting 

2018-2021 aan te bieden 

aan de raad. 

 


