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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 7 november 2017 No. 2017-41 

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 (PD), nov. 2017. 

 

Benoemen leden Hoofdstembureau. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Voor de kalenderjaren 2018 tot 

en met 2021 de volgende 

personen te benoemen als 

plaatsvervangend voorzitter/lid 

van het Hoofdstembureau: 

- plaatsvervangend voorzitter: 

de 1e locoburgemeester; 

- lid: de heer mr. ing. A.P.J.M. 

de Jong; 

- lid: de heer G.A.L. van 

Schijndel; 

- lid: de heer mr. J.J. Vogel; 

2. Als plaatsvervangende leden 

te benoemen voor de 

kalenderjaren 2018 tot en met 

2021: 

- de 2e locoburgemeester; 

- mevrouw mr. O.E. Mostard; 

- mevrouw J.J.W.G. van den 

Oetelaar. 

3. De raadzaal aan te wijzen als 

ruimte voor het houden van de 

zittingen van het 

Hoofdstembureau. 
 

Het college van 

Burgemeester en 

Wethouders heeft besloten 

voor de kalenderjaren 

2018 tot en met 2021 de 

volgende personen te 

benoemen als 

plaatsvervangend 

voorzitter/lid van het 

hoofdstembureau: 

- plaatsvervangend 

voorzitter: de 1e 

locoburgemeester; 

- lid: de heer mr. ing. 

A.P.J.M. de Jong; 

- lid: de heer G.A.L. van 

Schijndel; 

- lid: de heer mr. J.J. 

Vogel; 

Als plaatsvervangende 

leden te benoemen voor 

de kalenderjaren 2018 tot 

en met 2021: 

- de 2e locoburgemeester; 

- mevrouw mr. O.E. 

Mostard; 

- mevrouw J.J.W.G. van 

den Oetelaar. 

En de raadzaal aan te 

wijzen als ruimte voor het 

houden van de zittingen 

van het hoofdstembureau. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 30-10-2017. 

 

Functiewijziging en herbouw woning 

Wiekerseweg 6 in Kerkdriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1.   In te stemmen met het 

bijgevoegde ontwerp-

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2016, Wiekerseweg 6’;   

2.   Een procedure te voeren voor 

een hogere grenswaarde 

verkeerslawaai;  

3.   Het bestemmingsplan en de 

aanvraag Hogere 

grenswaarde als ontwerp ter 

inzage te leggen;    

 

In het kader van de VAB-

regeling heeft het college 

op 4 december 2015 onder 

voorwaarden 

principemedewerking 

verleend aan de 

herontwikkeling van de 

Wiekerseweg 6 in 

Kerkdriel. In ruil voor de 

sloop van de agrarische 

bouwwerken op deze 

locatie en op de locatie 

aan de Luttel Inghweg 

wordt medewerking 

verleend aan herbouw van 

de bestaande 

bedrijfswoning en de 

legalisering van het 

aannemersbedrijf en de 

kersenstal.  Om deze 

ontwikkeling planologisch-

juridisch vast te leggen 

wordt een 

bestemmingsplan als 

ontwerp ter inzage gelegd.   

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

 

Cie S&F 28-11-2017 

Raad 14-12-2017 

 

Beleidsnota WMO/Jeugd 2018-2021. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Instemmen met het 

Beleidsplan Wmo Jeugd 2018 

– 2021; 

2. Het beleidsplan Wmo-Jeugd 

2018 - 2021 ter vaststelling 

aanbieden aan de raad. 

Het college heeft 

ingestemd met de 

beleidsnota Wmo-Jeugd 

2018-2021. De nota wordt 

voorgelegd aan de raad ter 

vaststelling.  

 

4.4 (B&R), 30-10-2017. 

 

Reactie op advies Participatieraad 

met betrekking tot het beleidsplan . 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Vaststellen van de 

antwoordbrief aan de 

Participatieraad over het 

advies op de 

conceptbeleidsnota Wmo 

Jeugd 2018 – 2021 (bijlage 4). 

2. In te stemmen met de 

informatiebrief voor de raad 

over dit advies (bijlage 5). 

 

De Participatieraad 

Maasdriel heeft advies 

uitgebracht op het 

conceptbeleidsplan Wmo 

Jeugd 2018 – 2021. De 

Participatieraad heeft 

waardering voor de 

integrale benadering van 

de beleidstermen en 

benadrukt het belang van 

een daadkrachtige 

uitvoering. Het college 

heeft hierop een reactie 

gegeven. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R), 30-10-2017. 

 

Rapportage 3e kwartaal sociaal 

domein 2017. 

 

Port.houder:  Sørensen 

1. Kennisnemen van de derde 

kwartaalrapportage 2017 

Sociaal Domein  

2. Ter informatie aanbieden aan 

de raad 

 

De rapportage Sociaal 

Domein over het 3de 

kwartaal 2017 is door het 

college van B&W 

vastgesteld en ter 

informatie naar de raad 

gestuurd. De rapportage 

bestaat uit de beschikbare 

gegevens van het 

gebiedsteam en de 

financiële afdeling over de 

aantallen en uitgaven die 

zijn gedaan voor de Wmo, 

de Jeugdwet en de 

Participatiewet. Uit de 

cijfers blijkt onder andere 

dat de wachtlijst voor 

jeugdzorg laag blijft en de 

wachtlijst voor  Wmo per 

kwartaal wisselt en dat  het 

aantal bezwaarschriften 

laag is.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.6 (B&R), 27-10-2017. 

 

Cie S&F 28-11-2017 

Raad 14-12-2017 

 

Harmonisatie kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het 

raadsvoorstel Harmonisatie 

voorschoolse voorzieningen; 

2. De Verordening Peutertoeslag 

gemeente Maasdriel ter 

vaststelling toe te sturen aan 

de gemeenteraad; 

 

De kinderopvang en het 

peuterspeelzaalwerk 

worden per 1 januari 2018 

geharmoniseerd. Het 

onderscheid tussen beide 

opvangvormen vervalt en 

valt samen onder de norm 

peuteropvang. 

Eénverdieners of werkloze 

ouders komen niet in 

aanmerking voor 

kinderopvangtoeslag via 

de belastingdienst. Na de 

harmonisatie kunnen deze 

ouders in aanmerking 

komen voor een 

gemeentelijke 

peutertoeslag, afhankelijk 

van hun inkomen. In 

Maasdriel lijkt het mogelijk 

om binnen de financiële 

kaders zowel de 

toegankelijkheid van 

peuteropvang te verbreden 

(opvang vanaf 2 jaar ipv 

2,5 jaar) als het aanbod in 

2018 te verruimen naar 7 

uur per week voor 

reguliere peuters en 10,5 

uur voor peuters met een 

indicatie voor Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

(VVE). Daarnaast wordt de 

harmonisatie als kans 

gezien om in te zetten op 

het versterken van Voor- 

en Vroegschoolse 

Educatie.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (R&B), 1-11-2017. 

 

Advisering AB GR Avri 16-11-2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

van 16 november 2017; 

2. Het collegestandpunt in te 

laten brengen door wethouder 

Sørensen ter vervanging van 

wethouder de Vreede als 

bestuurlijke 

vertegenwoordiger; 

3. In te stemmen met de 

collegebrief Van Afval Naar 

Grondstof naar de leden van 

de gemeenteraad. 

 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor de 

vergadering van het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

op 16 november 2017. Het 

standpunt wordt 

ingebracht door wethouder 

Sørensen in verband met 

afwezigheid van 

wethouder De Vreede. 

4.8 (B&R), 27-10-2017. 

 

Cie S&F 28-11-2017 

Raad 14-12-2017 

 

Intrekken delegatiebesluit indienen 

zienswijzen begroting 

gemeenschappelijke regelingen. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

 

1. De gemeenteraad voor te 

stellen om artikel 8 van het 

delegatiebesluit van 1 maart 

2012 in te trekken (indienen 

zienswijze op concept-

begroting gemeenschappelijke 

regeling). 

2. In te stemmen om de 

zienswijzen, middels 

bijgevoegd processchema, 

jaarlijks vast te stellen in een 

aparte raadsvergadering in de 

1e week van juni.  
 

Het college heeft de 

gemeenteraad verzocht 

om artikel 8 van het 

delegatiebesluit van 1 

maart 2012 in te trekken. 

Artikel 8 geeft het college 

de mogelijkheid om 

zienswijzen in te dienen 

over de begroting van 

gemeenschappelijke 

regelingen waaraan de 

gemeente Maasdriel 

deelneemt. 

4.9 (R&B), 1-11-2017. 

 

Organisatie kermis Kerkdriel. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. De organisatie van de kermis 

uit te besteden aan een 

commerciële marktpartij. 

2. Met bijgevoegde raadsbrief in 

te stemmen. 

 

Het college heeft besloten 

de organisatie van de 

kermis Kerkdriel uit te 

besteden aan een 

commerciële marktpartij en 

hierover de gemeenteraad 

schriftelijk te informeren. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.10 E. van Dartel, (B&R), 3-11-2017. 

 

Afhandeling BGR2017-motie 3 met 

als onderwerp BOA’s buitengebied. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen met bijgaande  
concept-reactie ter afhandeling van 
BGR2017-motie 3. 

Tijdens de 

begrotingsbehandeling van 

de gemeentelijke begroting 

op 3 november 2016 is 

door de gemeenteraad 

een motie aangenomen 

met als onderwerp BOA’s  

buitengebied. In de brief 

behorende bij dit 

bestuursvoorstel wordt er 

een laatste stand van 

zaken gegeven op het 

gebied van de aanpak van 

toezicht in het 

buitengebied. 

 


