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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 14 november 2017 No. 2017-41 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten wethouders G.P. van den Anker, mevr. J.H.A. Sørensen en secretaris 

A.P.J.M. de Jong. 

Afwezig: wethouder J.H.L.M. de Vreede 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (JZ), 9-10-2017. 

 

Uitspraak rechtbank op het beroep 

gericht tegen de niet-tijdige 

beslissing op een bezwaarschrift. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de rechtbank van 6 oktober 

2017, nr. AWB 17 / 3468 

Bij besluit van 10 januari 

2017 is beslist op een 

verzoek om 

planschadevergoeding. 

Daartegen werd op 15 

februari 2017 een 

bezwaarschrift ingediend. 

Omdat niet binnen de 

wettelijke termijn (12 

weken) op het 

bezwaarschrift is beslist, 

heeft de indiener van het 

bezwaarschrift de 

gemeente op 23 mei 2017 

in gebreke gesteld. Ook 

werd rechtstreeks beroep 

ingesteld tegen de niet-

tijdige beslissing op het 

bezwaarschrift. De 

rechtbank heeft op 6 

oktober 2017 uitspraak 

gedaan en het beroep niet-

ontvankelijk verklaard.  De 

gemeente is wel verplicht 

om de proceskosten en 

het griffierecht te 

vergoeden.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (HRM), 7-11-2017. 

 

Wijziging CAR-UWO. 

 

Port.houder: Burgemeester 

De door het LOGA aangekondigde 
wijzigingen van de arbeids-
voorwaarden in de (circulaires van 9 
oktober 2017 (TAZ/U201700653 en 
TAZ/U201700735) per 1 augustus 
2017, 1 december 2017, 1 januari 
2018 en 1 juli 2018 op te nemen in de 
gemeentelijke arbeidsvoorwaarden-
regeling gemeente Maasdriel 
overeenkomstig de bijlagen. 
 

LOGA-circulaire 
TAZ/U201700653 Lbr. 
17/057 CVA/LOGA 17/10  

De Cao Gemeenten die 

een looptijd heeft van 1 

mei 2017 tot 1 januari 

2019 is definitief. 

Gemeentepersoneel krijgt 

een salarisverhoging met 

terugwerkende kracht tot 1 

augustus 2017 met 1,0% 

en op 1 januari 2018 met 

1,5%. Tevens stijgt het IKB 

per 1 december 2017 met 

0,5%-punt  en per 1 juli 

2018 met 0,25%-punt. 

Daarnaast wordt met 

ingang van 1 augustus 

2017 een garantiebepaling 

op het wettelijk 

minimumloon opgenomen. 
 

LOGA-circulaire 
TAZ/U201700735 
Lbr.17/058 CVA/LOGA 
17/11 

 Op grond van deze 

circulaire wijzigt per 1 

januari 2018 de inhoud 

van een aantal artikelen 

in de gemeentelijke 

arbeidsvoorwaarden-

regeling. Het betreft 

afspraken over  
 aanstellingen op grond 

van de banenafspraak; 
 de verklaring omtrent 

het gedrag en 
 het zwaarwegend 

advies paritaire 
toetsingscommissie. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

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

 

Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing (ISV); 

subsidievaststelling Centrumplan 

Kerkdriel 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Het ISV-subsidie van de 

gemeente aan Woningstichting 

Maasdriel (WSM) voor het 

Centrumplan Kerkdriel 

definitief  vast te stellen op € 

690.000,00 en het resterend 

subsidiedeel ad € 138.000,00 

van het door de gemeente 

toekende subsidie aan WSM 

door te betalen; 

2. Het van de provincie 

ontvangen restsubsidiebedrag 

ad € 151.838,00 aan WSM 

door te betalen. 

 

De provincie Gelderland 

en de gemeente Maasdriel 

hebben vastgesteld, dat 

door Woningstichting 

Maasdriel de prestaties 

zijn geleverd in het kader 

van de ontwikkeling van 

het Centrumplan Kerkdriel 

volgens de verplichtingen, 

die werden verbonden aan 

een aantal 

subsidieverlenings-

besluiten. 

De provincie Gelderland 

heeft het toegekend ISV-

subsidie definitief 

vastgesteld op € 

1.545.440,00. 

De gemeente Maasdriel 

heeft als co-financiering 

het toegekend subsidie 

van de gemeente in het 

negatief exploitatiesaldo 

van het Centrumplan 

Kerkdriel definitief 

vastgesteld op € 

690.000,00. 

In het kader van de 

eindafrekening worden de 

resterende subsidiegelden 

van € 151.838,00 van de 

provincie en een 

subsidiebedrag van € 

138.000,00 van de 

gemeente Maasdriel  

ten gunste van 

Woningstichting Maasdriel 

betaalbaar gesteld. 

 

4.4 (B&R), 7-11-2017. 

 

Vaststelling subsidie 2016 Stichting 

Welzijn Bommelerwaard. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

activiteitenverslag 2016 

(bijlage 2) en de jaarstukken 

2016 (bijlage 3) van Stichting 

Welzijn Bommelerwaard 

2. De subsidie 2016 definitief vast 

te stellen op € 178.451,00. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief (bijlage 1). 

 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

activiteitenverslag en de 

jaarstukken 2016 van 

Stichting Welzijn 

Bommelerwaard en de 

verstrekte subsidie 

definitief vastgesteld. 



B&W besluitenlijst  14 november 2017PR 

 

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R), 20-10-2017. 

 

Jaarverslag en vaststelling subsidie 

2016 PATCH. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

jaarverslag en de financiële 

verantwoording van Patch over 

2016. 

2. De subsidie 2016 definitief vast 

te stellen op € 34.433. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief. 

 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

jaarverslag en de 

financiële verantwoording 

van Patch over 2016 en de 

subsidie 2016 definitief 

vastgesteld op het bedrag 

van de gerealiseerde 

uitgaven. 

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

 

Herziening vaststelling subsidie  

2015 PATCH 

 

Port.houder: Sørensen 

1. De subsidievaststelling 2015 

van Patch van 24 oktober 2017 

in te trekken. 

2. De subsidie 2015 van Patch 

vast te stellen op een bedrag 

van € 32.971. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief. 

 

Het college heeft de 

vaststelling van de 

subsidie voor Patch 2015 

herzien en vastgesteld op 

het bedrag van de 

gerealiseerde uitgaven, te 

weten een lager bedrag 

dan was beschikt. 

4.7 (B&R), 6-11-2017. 

 

Zienswijze begrotingswijziging 2018 

GGD Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder:Sørensen 

 

1. In te stemmen met de 

zienswijze op de 

begrotingswijziging 2018 GGD 

Gelderland-Zuid. 

2. In te stemmen met de 

conceptbrief en deze ter 

informatie door te sturen naar 

de raad. 

3. De extra bijdrage van € 13.000 

te dekken uit het positieve 

surplus op de in de begroting 

opgenomen bijdrage aan de 

GGD (budgettair neutraal voor 

saldo vastgestelde begroting 

2018). 

 

Het college heeft de 

zienswijze op de 

begrotingswijziging 2018 

van de GGD Gelderland-

Zuid vastgesteld. De brief 

hierover wordt verzonden 

naar de GGD en de 

gemeenteraad. 

4.8 (B&R), 31-10-2017. 

 

Afvoeren pand aan de 

Hoenzadrielsedijk 18 in Hoenzadriel 

van de gemeentelijke 

monumentenlijst. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Het pand aan de 

Hoenzadrielsedijk 18 in 

Hoenzadriel af te voeren van 

de gemeentelijke 

monumentenlijst. 

2. De WKPB beperking op het 

perceel kadastraal bekend 

MDL01, sectie P, nummer 

00276 in te trekken. 

 

Het pand aan de 

Hoenzadrielsedijk 18 in 

Hoenzadriel af te voeren 

van de gemeentelijke 

monumentenlijst omdat er 

onvoldoende 

monumentwaarden meer 

aanwezig zijn.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.9 (B&R), 31-10-2017. 

 

Ter inzage legging wijzigingsplan 

Harenseweg 9 in Hedel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Het wijzigingsplan 

Buitengebied, Harenseweg 9 

te Hedel als ontwerp ter inzage 

te leggen. 

2. Een procedure hogere 

grenswaarde verkeerslawaai te 

voeren. 

3. De planschade- en 

samenwerkingsovereen-komst 

te ondertekenen. 

Het college heeft besloten 

om het wijzigingsplan voor 

de locatie Harenseweg 9 

te Hedel als ontwerp ter 

inzage te leggen. Dit 

wijzigingsplan maakt de 

sanering van het 

glastuinbouwbedrijf in het 

extensiveringsgebied en 

de realisatie van een 

woongebouw voor4 

wooneenheden op deze 

locatie planologisch – 

juridisch mogelijk. 

 


