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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 31 oktober 2017 No. 2017-40 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten wethouders G.P. van den Anker, mevr. J.H.A. Sørensen, J.H.L.M. de 

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

 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (Stafbureau),  16-10-2017. 

 

Raadsinformatiebrief beoordeling 

intergemeentelijk toezicht. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen met bijgevoegde 

concept raadsinformatiebrief met 

betrekking tot het oordeel van de 

provincie in het kader van het 

interbestuurlijke toezicht. 

Per brief van 11 oktober 

2017 heeft het college van 

gedeputeerde staten van 

de provincie Gelderland in 

het kader van het 

interbestuurlijk toezicht 

een oordeel gegeven over 

de gemeente Maasdriel 

met betrekking tot een 

viertal beleidsdomeinen.  

In een raadsinformatiebrief 

informeert het college de 

raad over dit voorstel. 

4.2 (B&R), 13-10-2017. 

 

Jaarverslag en jaarrekening 2016 

Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel 

(SPM). 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

jaarverslag 2016 Stichting 

Peuterspeelzalen Maasdriel 

(SPM). 

2. De subsidie 

peuterspeelzaalwerk 2016 

definitief vast te stellen op        

€ 228.724. 

3. De subsidie VVE 2016 

definitief vast te stellen op € 

28.719,00. 

4. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief. 

Stichting Peuterspeelzalen 

Maasdriel (SPM) heeft in 

2016 een subsidie van € 

228.724 ontvangen voor 

de uitvoering van het 

peuterspeelzaalwerk. 

Daarnaast heeft SPM nog 

een subsidie ontvangen 

van € 28.719 voor de 

uitvoering van Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

(VVE). Het college heeft 

de subsidie aan SPM, na 

beoordeling van de 

ingediende jaarstukken, 

definitief vastgesteld. 

4.3 (B&R), 13-10-2017. 

 

Jaarverslag en vaststelling 2016 

preventieprogramma GGZ Ypse. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

jaarverslag 

preventieprogramma GGZ 

2016 van Ypse. 

2. De subsidie 2016 definitief vast 

te stellen op € 12.710.00. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief. 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

jaarverslag 2016 

precentieprogramma GGZ 

van Ypse en de subsidie 

2016 definitief vastgesteld. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 24-10-2017. 

 

Cie S&F 28 november 2017 

Raad 14 december 2017 

 

Voorbereiding aanvraag 

Vangnetregeling BUIGbudget 

Werkzaak Rivierenland 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het advies 
van Werkzaak Rivierenland 
om een aanvraag 
vangnetuitkering voor te 
bereiden op basis van de 
analyse en aanpak zoals 
verwoord in onderhavig 
advies.  

2. In te stemmen met de 
regionale maatregelen om tot 
tekortreductie te komen. De 
regionale maatregelen 
hebben Instroombeperking 
en Uitstroombevordering als 
speerpunt.  

3. In te stemmen met de 
aanvullende interne en 
externe maatregelen als 
onderdeel van het plan van 
aanpak om te komen tot 
tekortreductie op de 
BUIGgelden.  

4. In te stemmen met de 
instelling van een (ambtelijke) 
klankbordgroep met als taak 
de effectiviteit van de 
uitvoering van de 
vangnetmaatregelen te 
beoordelen en zo nodig te 
adviseren over 
mogelijkheden om bij te 
sturen.  

5. De gemeenteraad in 2017 te 
informeren en om 
instemming voor de 
maatregelen te vragen.  

6.   Werkzaak Rivierenland uit te 

nodigen om –als onderdeel 

van het jaarverslag- te 

rapporteren over wat zij (op 

basis van de maatregelen 

voor tekortreductie) feitelijk 

heeft gedaan om het tekort 

voor de gemeente te 

verminderen. 

 

De verwachting is dat het 

aantal 

uitkeringsgerechtigden in 

2017 zal toenemen. Dit 

kan leiden tot flinke 

tekorten. Bedragen deze 

tekorten meer dan 5% dan 

kan de gemeente 

Maasdriel in aanmerking 

komen voor compensatie 

door het Rijk. Omdat in 

2017 al aan een aantal 

voorwaarden moet worden 

voldaan, start het college 

nu al met de 

aanvraagprocedure voor 

deze compensatie. Een 

van de voorwaarden is 

inzichtelijk maken op 

welke wijze Werkzaak 

Rivierenland de tekorten 

reduceert. Een andere 

voorwaarde is de raad 

hierover te informeren en 

te vragen een zienswijze 

op te stellen. 

4.5 (Financiën), 24-10-2017. 

 

Cie S&F 28 november 2017 

Raad 14 december 2017 

 

Belastingverordeningen 2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

De belastingverordeningen uit de 

bijlagen met bijgaand raadsvoorstel 

aan de raad ter vaststelling aan te 

bieden. 

 

Het college heeft besloten 

de raad te verzoeken de 

belastingverordeningen 

2018 vast te stellen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.6 (B&R), 25-10-2017 

 

Beantwoording raadsvragen 

GroenLinks 

‘Ontwerpbestemmingsplan 

buitengebied Maasdriel 2016” over 

Schoofbandweg 12 te Rossum. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
verzenden aan de raad. 

Op 5 oktober heeft de 

fractie van Groen Links 

vragen gesteld over de 

vergunningensituatie op 

Schoofbandweg 12 in 

Rossum. Dit in relaas tot 

het ontwerp-

bestemmingsplan 

Buitengebied herziening 

2016. Met deze brief 

worden de vragen van de 

fractie van Groen Links 

beantwoord. 

4.7 (B&R), 26-10-2017. 

 

Ontwerp-bestemmingsplan Kerkdriel, 

herziening 2017 Empelenhof. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In te stemmen met het 

ontwerp-bestemmingsplan 

voor een woningbouwplan aan 

de Empelenhof te Kerkdriel. 

2. Dit plan volgens wettelijke 

voorschriften in procedure te 

brengen en zes weken ter 

inzage te leggen. 

3. In te stemmen met het 

aangaan van bijgevoegde 

anterieure overeenkomst. 

Het college van 

burgemeester en 

wethouders is voornemens 

een woningbouwinitiatief 

voor 9 grondgebonden 

woningen toe te staan op 

de plek waar nu een 

appartementengebouw is 

toegestaan. Voor de 

nieuwe invulling van het 

gebied is een 

bestemmingsplan 

voorbereid dat als ontwerp 

in procedure wordt 

gebracht. Naast het 

veranderde 

woningbouwprogramma 

wordt een 

wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen die mogelijk 

maakt dat burgemeester 

en wethouders kunnen 

beslissen over het 

toevoegen van twee 

vrijstaande woningen aan 

de Kloosterstraat, aan de 

westzijde van de wijk 

Empelenhof. Voor deze 

regelingen wordt een 

anterieure overeenkomst 

aangegaan met 

initiatiefnemer 

Woningstichting Maasdriel. 

 


