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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 17 oktober 2017 No. 2017-38 

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

Afwezig: burgemeester H. van Kooten en wethouder mevr. J.H.A. Sørensen 

 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (team JZ, BVEB), 9-10-2017. 

 

Uitspraak Voorzieningenrechter over 

tweede last onder dwangsom 

Jagtenberg Beheer BV in verband 

met nog aanwezige asfaltverharding 

op perceel aan de Hogewaard 12 in 

Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de Voorzieningenrechter van 5 

oktober 2017, nr. AWB 17/4582 

Aan Jagtenberg Beheer 

BV is op 12 juni 2017 een 

tweede last onder 

dwangsom opgelegd. 

Deze last houdt in dat 

Jagtenberg Beheer BV de 

nog aanwezige 

asfaltverharding op het 

perceel aan de Hogewaard 

12 in Heerewaarden moet 

verwijderen op straffe van 

het verbeuren van een 

dwangsom. Tegen dat 

besluit is bezwaar 

gemaakt. Ook is de 

Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Gelderland 

verzocht om de last onder 

dwangsom te schorsen. 

Dit verzoek wees de 

Voorzieningenrechter op 5 

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

4.2 (team JZ, BVEB), 3-10-2017. 

 

Uitspraak Rechtbank Gelderland in 

de beroepen tegen 

veranderingsvergunning 

champignonkwekerij aan de 

Achterdijk 5a in Rossum. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de Rechtbank Gelderland van 26 

september 2017, zaaknummers AWB 

17/1953 en 17/1972. 

Op 13 oktober 2015 werd 

een omgevingsvergunning 

verleend voor het 

veranderen van de 

inrichting aan de Achterdijk 

5a in Rossum. Daartegen 

werd beroep ingesteld 

door een omwonende. In 

de uitspraak van 15 

november 2016 heeft de 

Rechtbank het beroep 

gegrond verklaard en u 

opgedragen een nieuwe 

beslissing op de aanvraag 

te nemen. Op 6 maart 

2017 is een nieuwe 

beslissing genomen. 

Daartegen dienden de 

vergunninghoudster en 

een omwonende beroep 

in. De rechtbank heeft op 

26 september 2017 

uitspraak gedaan en beide 

beroepen ongegrond 

verklaard.   
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (team JZ, BVEB), 3-10-2017. 

 

Uitspraak Voorzieningenrechter 

tegen handhavings- en 

invorderingsbesluiten illegale 

bewoning bedrijfswoning Hogewaard 

12 in Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 
van de Voorzieningenrechter van 15 
september 2017, nrs, Arn 17/4458 
GEMWT 616, ARN 17/4570 GEMWT 
616 en ARN 4656 GEMWT 616. 

De bedrijfswoning aan de 

Hogewaard 12 in 

Heerewaarden wordt in 

strijd met het 

bestemmingsplan gebruikt 

voor de huisvesting van 

werknemers. Er zijn 

handhavingsbesluiten en 

invorderingsbeschikkingen 

genomen. Tegen deze 

besluiten is bezwaar 

gemaakt. Ook is de 

Voorzieningenrechter 

verzocht om een 

voorlopige voorziening te 

treffen, inhoudende 

schorsing van een 

handhavingsbesluit en 

twee 

invorderingsbeschikkingen

. De Voorzieningenrechter 

heeft op 15 september 

2017 een voorlopige 

voorziening getroffen.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

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

 

Terugkoppeling van de motie 

“Recreatie Soepkom Hedel”.  

 

Port.houder: Van den Anker 

In te stemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief en deze aan de 
raad te versturen. 

In november 2016 heeft de 

gemeenteraad een motie 

aangenomen waarin zij het 

college opdraagt om met 

de direct betrokken 

partijen in recreatiegebied 

‘De Soepkom’ in gesprek 

te gaan en het gebied 

kwalitatief te verbeteren. 

Het college heeft hier 

gehoor aan gegeven en 

heeft samen met de 

partijen het plan opgevat 

om op de korte termijn het 

gebied in te richten voor 

sport & beweging en op de 

lange termijn te 

onderzoeken of de 

zwemwaterkwaliteit 

verbeterd kan worden. 

Ook de ijsvereniging zal 

gefaciliteerd worden om de 

plas bij ijsvorming te 

kunnen gebruiken als 

ijsbaan. In de begroting 

van 2018 is een bedrag 

opgevoerd om dit te 

kunnen realiseren.   
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (PD), 25-9-2017. 

 

Klanttevredenheidsonderzoek 

Leerlingenvervoer gemeente 

Maasdriel en Zaltbommel 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

klanttevredenheidsonderzoek 

leerlingenvervoer 2017 

2. Het rapport ter informatie aan 

te bieden aan de 

gemeenteraad. 
 

De gemeente Maasdriel en 

Zaltbommel hebben over 

de periode februari 2017 

tot en met juni 2017 een 

onderzoek naar 

klanttevredenheid binnen 

het leerlingenvervoer 

uitgevoerd. De klanten 

gaven het vervoer een 7,9. 

Dit onderzoek wordt 

gepubliceerd op de 

website van de gemeente 

Maasdriel. 

Het onderzoek werd 

uitgevoerd door een 

studente Bestuurskunde 

aan Avans Hogeschool te 

’s-Hertogenbosch. Het 

klanttevredenheidsonderzo

ek wordt 2-jaarlijks 

uitgevoerd om de kwaliteit 

van het leerlingenvervoer 

te waarborgen. Uit het 

onderzoek blijkt dat de 

respondenten over het 

algemeen meer dan 

tevreden zijn over het 

leerlingenvervoer.     

 

4.6 (team FIN, BVEB), 17-10-2017. 

 

Raad 14 december 2017 

 

Verlening opdracht 

accountantscontrole boekjaar 2018. 

 

Port.houder   De Vreede 

1. De raad voor te leggen om 

gebruik te maken van de optie 

om het dienstverleningscontact 

met de huisaccountant Baker 

Tilly Berk, met 1 jaar te 

verlengen tot en met boekjaar 

2018. 

2. In te stemmen met de 

conceptbrief aan Baker Tilly 

Berk. 

 

Wettelijk is geregeld dat de 

raad van de gemeente 

Maasdriel  een accountant 

aanstelt die de controle 

van de jaarrekening 

uitvoert. Het voorstel is om 

gebruik te maken van de 

optie in de overeenkomst 

met Baker Tilly Berk om 

het 

dienstverleningscontract 

met één jaar te verlengen.  

 

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

 

Verkeersevaluatie nieuwe 

verkeersstructuur Hedel en 

Ammerzoden. 

 

Port.houder: De Vreede 

De verkeersevaluatie nieuwe 

verkeersstructuur Hedel en 

Ammerzoden wordt gepresenteerd in 

de eerstvolgende commissie. 

(agenderen voor commissie!) 

Presentatie volgt in 

eerstvolgende commissie 

Ruimte. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.8 (B&R), 11-10-2017. 

 

Beantwoording raadsvragen 

reclamebeleid. 

 

Port.houder:  De Vreede 

In te stemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief en deze aan de 
raad te versturen. 

Op 18 september 2017 

heeft de fractie Groen 

Links vragen gesteld over 

Reclamebeleid. Met deze 

brief worden de vragen 

van de fractie beantwoord. 

Samengevat is het 

antwoord dat er geen 

reclamebeleid is maar dat 

momenteel een onderzoek 

loopt naar de 

wenselijkheid hiervan. 

 


