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Aanwezig: burgemeester H. van Kooten, de wethouders 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. 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (B&R), 21-9-2017. 

 

Blankensteijn 11 Hedel, 

projectprotocol. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Instemmen met bijgevoegd 

projectprotocol ‘Woningbouw 

Blankensteijn 11 Hedel’ om in overleg 

met initiatiefnemer te bezien of tot 

een anterieure overeenkomst kan 

worden gekomen. 

Initiatiefnemer verzoekt om 
wijziging van het 
bestemmingsplan voor de 
realisatie van maximaal 23 
woningen aan 
Blankensteijn 11 in Hedel. 
Op 4 april 2017 heeft het 
college de 
principebereidheid 
uitgesproken om hier 
medewerking aan te 
verlenen. Voor verdere 
uitwerking en verkenning 
van het plan wordt een 
projectprotocol gesloten. 

4.2 (B&R), 25-9-2017. 

 

Harmonisatie voorschoolse 

voorzieningen. 

 

Port.houder: Sørensen 

Kaders voor gemeentelijke 

financiering van peuteropvang vast te 

stellen. 

a. De VVE-kwaliteitseisen als 

voorwaarde voor 

gemeentelijk financiering 

voor alle peuteropvang vast 

te stellen. 

b. De tarieventabel van de VNG 

als instrument voor de 

inkomensafhankelijke  

ouderbijdrage voor de 

peuteropvang vast te stellen. 

c. De gemeentelijke 

peutertoeslag via 

subsidiering direct aan de 

ouders toe te kennen. 

De raad informeren middels 

bijgevoegde concept informatiebrief. 

De wet harmonisatie 

kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk en de 

Wet innovatie en kwaliteit 

kinderopvang (IKK) 

worden op 1 januari 2018 

ingevoerd.  

Het college stelt de kaders 

vast waaronder deze wet 

in de gemeente ingevoerd 

wordt en informeert de 

raad over de uitvoering. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (Stafbureau) 28 september 2017. 

 

Advisering AB ODR 9 oktober 2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur 

Omgevingsdienst Rivierenland 

van 9 oktober 2017. 

2. Het collegestandpunt in te 

laten brengen door wethouder 

De Vreede als bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor het 

Algemeen Bestuur 

Omgevingsdienst 

Rivierenland van 9 oktober 

2017.  

Wethouder De Vreede 

brengt het hier 

collegestandpunt in. 

4.4 (B&R), 25-9-2017. 

 

Reactie op advies Participatieraad 

met betrekking tot het minimabeleid 

Bommelerwaard 2018 – 2020. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Vaststellen van de concept-
antwoordbrief aan de 
Participatieraad. 

2. In te stemmen met de concept 
informatiebrief voor de raad en 
deze door te sturen 

De Participatieraad 

Maasdriel is op 28 juli 

2017 gevraagd een advies 

uit te brengen op de 

conceptnota minimabeleid 

Bommelerwaard 2018-

2020 en de concept 

verordeningen 

Maatschappelijke 

Participatie Individuele 

Inkomenstoeslag en 

Tegenprestatie. Op 13 

september jl heeft de 

gemeente een uitgebreid 

advies mogen ontvangen 

van de Participatieraad 

Maasdriel. Het college 

heeft hierop een 

uitgebreide reactie 

gegeven. 

 


