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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 10 oktober 2017 No. 2017-37 

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 (ODR),3-10-2017. 

 

Aanvraag omgevingsvergunning 

bouwen geitenstal H.C. de Jonghweg 

ongenummerd Rossum. 

 

Port.houder: Van den Anker/De Vreede 

1. In te stemmen met het 

ontwerpbesluit om geen 

medewerking te verlenen aan de 

aanvraag omgevingsvergunning; 

2. Te besluiten voor afhandeling 

van vorenstaand beslispunt 

ondertekeningmandaat te geven 

aan de directeur van de 

Omgevingsdienst Rivierenland. 

 

De aanvraag heeft 

betrekking op het bouwen 

van een geitenstal aan 

H.C. de Jonghweg ong. in 

Rossum / Molenstraat 37 

in Hurwenen 

Het college is voornemens 

de omgevingsvergunning 

te weigeren. Het 

ontwerpbesluit zal via de 

reguliere kanalen worden 

gepubliceerd.  

 

4.2 (B&R), 3-10-2017. 

 

Anterieure overeenkomst Zandmeren 

C.V. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Een anterieure overeenkomst te 

sluiten ten behoeve van de 

ontwikkeling van het bestaande 

recreatieterrein aan de Zandstraat 8 

te Kerkdriel 

 

Het college heeft besloten 

een anterieure 

overeenkomst aan te gaan 

met de exploitant en 

pachter van het 

recreatieterrein aan de 

Zandstraat 8 te Kerkdriel. 

In deze anterieure 

overeenkomst worden de 

privaatrechtelijke 

afspraken tussen 

gemeente en 

initiatiefnemer gemaakt 

voorafgaand aan de 

ruimtelijke procedure. 

4.3 (B&R), 4-10-2017. 

 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur 

Werkzaak Rivierenland 12 oktober 

2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies voor het Algemeen 
Bestuur Werkzaak Rivierenland 
van 12 oktober 2017. 

2. Het collegestandpunt in te laten 
brengen door wethouder 
Sørensen als bestuurlijke 
vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur 

Werkzaak Rivierenland 

van 12 oktober 2017. 

Wethouder Sørensen 

brengt hier het standpunt 

in. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 4-10-2017 

 

Beantwoording raadsvragen Groen 

Links over het 

woningbouwprogramma.   

 

Port.houder: Van den Anker 

De raadsvragen beantwoorden 
conform bijgaande concept-reactie. 

Op 20 september heeft de 

fractie van GroenLinks 

schriftelijke vragen gesteld 

aan het college met 

betrekking tot het 

woningbouwprogramma. 

Het college heeft de 

vragen beantwoord. 

 

4.5 (R&B), 4-10-2017. 

 

Veiligheid zwembad De Kreek. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen om het Ministerie 
van Binnenlandse |Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de raad 
middels bijgevoegde brief te 
informeren over het onderzoek 
naar toepassing van RVS in 
zwembad de Kreek. 

2. De onvoorziene 
onderhoudsuitgaven van De 
Kreek te dekken uit de post 
onvoorzien. 

Het college informeert het 

ministerie van 

Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties over de 

uitkomsten van de 

onderzoeksplicht naar de 

toepassing van 

roestvaststaal in zwembad 

de Kreek. In de zomer van 

2017 zijn alle 

werkzaamheden met 

betrekking tot het 

vervangen van gevaarlijke 

constructies afgerond. 

4.6 (B&R), 2-10-2017. 

 

Inspectierapport Voor- en 

Vroegschoolse Educatie. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

rapport van de Inspectie van 

het Onderwijs over Kwaliteit 

van voor- en vroegschoolse 

educatie in 2017 in de 

gemeente Maasdriel en de 

voorgestelde verbeteracties. 

2. In te stemmen met de concept 

raadsinformatiebrief 

 

De inspectie van het 

Onderwijs heeft een 

Rapport van 

bevindingenkwaliteit van 

voor- en vroegschoolse 

educatie in 2017 in de 

gemeente Maasdriel 

opgesteld. De hierin 

geconstateerde 

verbeterpunten worden 

uitgewerkt in een 

verbeterplan. De raad 

wordt hierover met een 

brief geínformeerd. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (B&R), 6-10-2017. 

 

Advies Algemeen Bestuur Regio 

Rivierenland 12 oktober 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met het ambtelijk 

advies voor het Algemeen 

Bestuur Regio Rivierenland van  

12 oktober 2017; 

2. Het collegestandpunt in te laten 

brengen door burgemeester Van 

Kooten als bestuurlijke 

vertegenwoordiger; 

3. Bij agendapunt 7a, 

Bestuursrapportage 2017, in te 

brengen dat voor de bestemming 

van het restantsaldo RIF 2017 

een bestuurlijk voorstel 

opgemaakt dient te worden; 

4. Bij agendapunt 7a, 

Bestuursrapportage 2017, op te 

merken dat de portefeuillehouder 

Wonen niet heeft aangegeven 

dat de inhuurkosten 2017 voor 

het Uitvoeringsplan Wonen / 

Woonagenda gedekt zijn in de 

gemeentelijke begroting. 
 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor het 

Algemeen Bestuur Regio 

Rivierenland van 12 

oktober 2017. 

Burgemeester Van Kooten 

brengt hier het 

collegestandpunt in. 

4.8 (B&R), 5-10-2017. 

 

Beantwoorden raadsvragen 

GroenLinks fractie. 

 

Port.houder: De Vreede 

De raadsvragen beantwoorden 
conform bijgaande reactie. 

Op 20 september heeft de 

fractie van GroenLinks 

schriftelijke vragen gesteld 

aan het college met 

betrekking tot het 

verkennend onderzoek of 

er bij het lokale 

bedrijfsleden behoefte is 

aan uitbreiding van 

bedrijventerrein(en) binnen 

de gemeente. Het college 

heeft de vragen 

beantwoord 

 


