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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (JZ), 3-11-2017. 

 

Uitspraak rechtbank 

omgevingsvergunning 

Leimuidenstraat 20 in Alem. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van de rechtbank van 30 oktober 

2017, nr. ARN 17/2639 WABOA 616. 

Er is beroep ingesteld 

tegen een 

omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een 

dakopbouw op de garage 

van de woning aan de 

Leimuidenstraat 20 in 

Alem en een 

omgevingsvergunning voor 

het gewijzigd uitvoeren 

van de dakhelling van die 

dakopbouw. De rechtbank 

heeft op 30 oktober 2017 

uitspraak gedaan en het 

beroep tegen de 

omgevingsvergunning 

gegrond verklaard, maar 

de rechtsgevolgen van het 

vernietigde besluit in stand 

gelaten; het beroep tegen 

de wijzigingsvergunning 

werd ongegrond verklaard.  

 

4.2 (HRM), 6-11-2017. 

 

Definitief besluit Werktijdenregeling 

gemeente Maasdriel 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

De ’Werktijdenregeling gemeente 
Maasdriel 2017’ definitief vaststellen 
en gelijktijdig de verordening 
'regelende de arbeidsduur en 
flexibele werktijden’ en de 'memo 
herziening arbeidsvoorwaarden' 
intrekken met ingang van 1 januari 
2018. 

De werktijdenregeling 
gemeente Maasdriel 2017 
is aangepast in verband 
met gewijzigde wet- en 
regelgeving en lokale 
afspraken. 
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4.3 (B&R), 8-11-2017. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

“Ammerzoden herziening 2017, 

Hooghaar ong.” (BP1157) 

 

Port.houder: Van den Anker 

 

1. Het ontwerpbestemmingsplan 

“Ammerzoden herziening 2017, 

Hooghaar ong.” (BP1157) voor 

de bouw van twee woningen aan 

de Hooghaar ongenummerd in 

Ammerzoden goed te keuren; 

2. Dit plan volgens wettelijke 

voorschriften in procedure te 

brengen en zes weken ter inzage 

te leggen; 

3. De initiatiefnemer hiervan op de 

hoogte te brengen middels 

bijgevoegde brief. 

 

Het college van 

burgemeester en 

wethouders heeft besloten 

het 

ontwerpbestemmingsplan 

“Ammerzoden herziening 

2017, Hooghaar ong.” 

(BP1157) vrij te geven 

voor inspraak. Met het 

bestemmingsplan wordt 

beoogd de bouw van twee 

woningen aan de 

Hooghaar ongenummerd 

in Ammerzoden mogelijk 

te maken. 

4.4 (B&R), 9-11-2017. 

 

Reizigersbijdrage per 1-1-2018 

VERSIS. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

 

1. Het reizigerstarief per 1 
januari 2018 vast te stellen op 
€ 0,89 opstaptarief en € 0,13 
per kilometer. Vanaf de 26e 
kilometer blijft het 
commerciële tarief 
gehandhaafd op € 1,73; 

2. De participatieraad Maasdriel 
van bovenstaand besluit in 
kennis te stellen. 

 

Op 1 januari jl. is het 

regionale vervoersysteem 

Versis van start gegaan. 

Bij de start van Versis is in 

regionaal verband 

afgesproken dat het tarief 

voor reizigers met een 

Wmo-indicatie geleidelijk 

aangesloten wordt bij het 

tarief van het openbaar 

vervoer. Het aansluiten 

van de reizigersbijdrage bij 

het tarief van het openbaar 

vervoer gaat in twee 

stappen. De eerste stap 

per 1-1-2018 en de tweede 

per 1-1-2019. Het college 

heeft besloten om het 

kilometertarief voor 

reizigers met een Wmo-

vervoersindicatie per 1 

januari 2017 te verhogen 

van € 0,107 naar € 0,13 

per kilometer. Met dit 

besluit zijn in alle 

regiogemeenten vanaf 

januari de tarieven van 

Versis hetzelfde. 
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4.5 (B&R), 10-11-2017. 

 

Inkoop specialistische hulp Wmo 

2018 regio Meierij. 

 

Port.houder: Sørensen 

Voor 2016: 

1. In te stemmen met een extra 

subsidie van € 60.000 aan 

Nex2Next voor 2016. 

 

Voor 2017: 

2. In te stemmen met het 

verlenen van een 

aanvullende opdracht voor 

Buro 3O voor een extra 

voorziening voor complexe 

problematiek (€ 120.000). 

3. In te stemmen met het 

verhogen van een subsidie 

aan Nex2Next ter stimulering 

transformatie bij aanbieders 

(€  60.000). 

4. In te stemmen met het 

beschikbaar stellen van € 

120.000 voor de extra 

voorziening Zuiderschans 

voor Beschermd Wonen 

Begeleid voor jongeren en 

hiervoor een overeenkomst 

te sluiten met Linc naar Zorg. 

Voor 2018: 

5. In te stemmen met de 

definitieve budgetvoorstellen 

voor aanbieders (zie bijlage 1)  

6. In te stemmen met de 

gedifferentieerde 

afrekensystematiek voor 

Beschermd Wonen. 

7. In te stemmen met het 

uitvoeringsprogramma 

Regiovisie beschermd wonen, 

maatschappelijke en 

verslaafdenopvang 2018 

8. Het college van B&W van de  

 gemeente ’s-Hertogenbosch  

 mandaat, volmacht dan wel  

 machtiging te verlenen om  

 binnen de in dit voorstel  

 vastgestelde kaders genoemde  

 taken en opdrachten uit te  

 voeren, uiteraard begrensd 

  door wetgeving, jurisprudentie  

 en vooraf vastgestelde  

 financiële kaders. 

 

 

 

 

 

 

Voor het onderwerp 

beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang 

is Maasdriel gekoppeld 

aan centrumgemeente ’s-

Hertogenbosch. Hier zijn in 

regionaal verband (regio 

De Meierij) afspraken 

gemaakt over inkoop en 

visie op dit onderwerp, die 

nu voor besluitvorming 

voorgelegd worden aan de 

regiogemeenten. 



B&W besluitenlijst  21  november 2017PR 

 

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

  9. Het college van B&W van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch 

toestaan om deze 

bevoegdheden over te 

dragen aan haar 

ambtenaren. 

10. De portefeuillehouder 

machtigen om, indien daar 

aanleiding voor is, 

aanpassingen van de 

budgetten van de 

gecontracteerde aanbieders 

door te kunnen voeren. 

 

 

 

4.6 (PD), 7-11-2017. 

 

Benoemen nieuw lid cliëntenraad 

Leerlingenvervoer. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. mevrouw D. van Velthoven te 

benoemen tot lid van de 

Cliëntenraad 

Leerlingenvervoer gemeenten 

Zaltbommel en Maasdriel; 

2. in te stemmen met bijgevoegde 

conceptbrief. 

 

De Cliëntenraad 

Leerlingenvervoer 

gemeenten Zaltbommel en 

Maasdriel draagt mevrouw 

D. van Velthoven voor als 

lid van de Cliëntenraad 

Leerlingenvervoer 

gemeenten Zaltbommel en 

Maasdriel (CLMZ). 

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

 

Pilot huiskamerrestaurant 

Noorderhoek 2 Heerewaarden. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Het verzoek voor een 

huiskamerrestaurant aan 

Noorderhoek 2 te 

Heerewaarden te benaderen 

als pilot. 

2. Te besluiten om onder heffing 

van leges een tijdelijke 

afwijking van het 

bestemmingsplan te verlenen. 

3. Initiatiefnemer te informeren 

middels bijgevoegde 

antwoordbrief. 

Het college stemt in om 

een verzoek voor een 

huiskamerrestaurant aan 

de Noorderhoek 2 te 

Heerewaarden te 

benaderen als pilot om 

kennis en ervaring op te 

doen voor het opstellen 

van beleid, en om 

gedurende de pilot niet 

handhavend op te treden. 
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4.8 (B&R), 17-10-2017. 

 

Bovenwijkse voorzieningen. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. De nota Bovenwijkse 
Voorzieningen als beleid over te 
nemen en te bekrachtigen. 

2. In te stemmen met het kader 
Bovenwijks ( VAB-verzoeken = 0) 

3. Het beleid in laten gaan per 1 
januari 2018. 

4. De raadscommissie  Ruimte in 
kennis stellen van het kader 
Bovenwijks. 

  

Het college is bevoegd tot 

het sluiten van anterieure 

overeenkomsten ten 

aanzien van ruimtelijke 

initiatieven. Hiermee wordt 

voldaan aan de wettelijke 

verplichting tot 

kostenverhaal bij 

grondexploitatie. 

Voor de bijdrage aan 

bovenwijkse voorzieningen 

zal zij met ingang van 1 

januari 2018 toepassing 

geven aan de Nota 

Bovenwijks voor de daarin 

benoemde initiatieven en 

aan het kader Bovenwijks 

voor niet benoemde 

initiatieven. Let op: VAB 

verzoeken vallen hier niet 

onder. 

 


