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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 december 2017 No. 2017-45 

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 (JZ), BVEB, 27-11-2017. 

 

Bezwaarschrift tegen opgelegde last 

onder dwangsom voor het 

verwijderen en verwijderd houden 

asfaltverharding Hogewaard 12 

Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

 

 

1. Het bestreden besluit van 12 

juni 2017 te herroepen door de 

hoogte van de dwangsom te 

verlagen naar € 10.000,00. 

2. Het verzoek om 

kostenvergoeding  toe te 

wijzen (€ 990,00). 
 

Tegen een opgelegde 

dwangsom in verband met 

de aanwezigheid van een 

illegaal aangebrachte 

verharding is bezwaar 

gemaakt door overtreder. 

Het college heeft besloten 

om het dwangsombesluit 

van 12 juni 2017 in stand 

te laten met aanvullende 

motivering en een 

verlaging van de hoogte 

van de dwangsom van 

 € 40.000,00 naar 

 € 10.000,00 in verband 

met inwerking getreden 

nieuw beleid ten aanzien 

van de hoogte van dwang-

sommen.  

Hiermee volgt het college 

de onafhankelijke 

bezwarencommissie die 

had geadviseerd om de 

dwangsom te verlagen.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 23-11-2017. 

 

Overdragen overeenkomsten 

behorende bij de ontwikkeling van de 

Ammerzodenseweg 10-12 naar 

Woonstichting De Kernen. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In te stemmen met het 

overdragen van de rechten en 

plichten uit de planschade en 

samenwerkingsovereenkomst 

behorende bij het plan 

Ammerzodenseweg 10-12;  

2. Geen bijdrage te doen voor de 

aanleg van de openbare 

ruimte;  

3. Het beheer en eigendom van 

de toegangsweg over te 

nemen overeenkomstig de 

gangbare condities;  

     4    Middels bijgevoegde brieven  

           Van Heijningen en WS De  

           Kernen te informeren over dit  

           besluit. 

 

Het college heeft aan de 

heer Van Heijningen 

toestemming verleend om 

de rechten en plichten uit 

de overeenkomst inzake 

de herontwikkeling aan de 

Ammerzodenseweg 10-12 

in Hedel over te dragen 

aan Woonstichting De 

Kernen. Woonstichting De 

Kernen zal de 4 woningen 

bouwen en in eigendom en 

beheer nemen. De 

ontsluiting van de 

woningen naar de 

Ammerzodenseweg zal na 

aanleg in eigendom en 

beheer komen van de 

gemeente.   

4.3 (B&R), 27-11-2017. 

 

Prestatieafspraken 2018. 

 

Port.houder: Van den Anker 

In te stemmen met de 
Prestatie(jaar)afspraken 2018 tussen 
gemeente Maasdriel, Woonstichting 
de Kernen, Woningstichting 
Maasdriel en hun 
huurdersorganisaties. 
 
 

Het college stemt in met 

de Prestatieafspraken 

2018. De afspraken 

vormen de leidraad en 

kapstok voor overleg en 

samenwerking tussen de 

gemeente Maasdriel, 

woonstichting De Kernen, 

woningstichting Maasdriel 

en hun 

huurdersorganisaties het 

komend jaar. De afspraken 

zijn nauwkeurig afgestemd 

op en waar mogelijk 

uniform aan de afspraken 

die Zaltbommel met De 

Kernen respectievelijk 

Woonlinie maakt. Op deze 

wijze geven we 

gezamenlijk uitvoering aan 

de Woonvisie 

Bommelerwaard 2016-

2020. Na besluitvorming 

worden de 

Prestatieafspraken door de 

woningcorporaties aan het 

Ministerie van BZK 

aangeboden. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 24-11-2017. 

 

Verbouwen en uitbreiden pand aan 

de Voorstraat 3 in Hedel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Het verbouwen en uitbreiden van het 

pand aan de Voorstraat 3 in Hedel in 

principe goed te keuren; 

De initiatiefnemer middels 

bijgevoegde brief te informeren over 

uw principestandpunt. 

Er is een principeverzoek 

ingediend voor het 

verbouwen van het pand 

aan de Voorstraat 3 in 

Hedel. Op dit moment is 

hier een kinderdagverblijf 

gevestigd. Op de 

bovenverdieping bevindt 

zich een woning. Het 

voornemen is om het 

kinderdagverblijf uit te 

breiden met een 

buitenschoolse opvang. 

Op de verdieping wordt het 

bestaande appartement 

gesplitst in twee 

appartementen. Het 

college vindt dit een 

passende invulling voor dit 

pand en is in principe 

bereid mee te werken aan 

dit plan door af te wijken 

van het bestemmingsplan. 

4.5 (B&R), 23-11-2017. 

 

Raadsinformatiebrief met betrekking 

tot de voortgang van 

arbeidsmarktregio Rivierenland in het 

kader van de banenafspraak periode 

tweede kwartaal 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen met bijgevoegde 

raadsinformatiebrief over de 

voortgang van arbeidsmarktregio 

Rivierenland in het kader van de 

banenafspraak periode tweede 

kwartaal 2017. 

 

In oktober 2017 is de 

meest recente 

trendrapportage 

banenafspraak opgeleverd 

waarin de behaalde 

resultaten tot en met het 

tweede kwartaal 2017 

worden gepresenteerd. 

Zowel de resultaten uit de 

eerdere rapportages als de 

trendrapportage over Q2 

van 2017 laten zien dat 

werkgevers in de 

marktsector in onze 

arbeidsmarktregio, zelfs 

met de sterke stijging van 

de taakstelling dit jaar, nog 

steeds uitstekend op weg 

zijn het aantal van 420 

banen in 2017 

(ruimschoots) te behalen. 

De werkgevers in de 

overheidssector hebben 

de landelijke doelstelling 

nog niet gehaald. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.6 (B&R), 17-11-2017. 

 

Werkprogramma  ODR 2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

In te stemmen met het 

werkprogramma ODR 2017 met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2017. 

Het college stemt, met 

terugwerkende kracht, in 

met het werkprogramma 

2017 voor de 

Omgevingsdienst 

Rivierenland. Dit 

werkprogramma was in 

februari 2017 in concept 

gereed en geeft aan welke 

werkzaamheden de ODR 

in 2017 voor de gemeente 

gaat uitvoeren. Bij gebrek 

aan voldoende financiële 

middelen kon het 

werkprogramma destijds 

niet worden vastgesteld. 

Na vaststelling van de 

jaarrekening 2016 en de 

bestuursrapportage 2017 

van de gemeente is dit 

hersteld en kan het 

werkprogramma met 

terugwerkende kracht 

worden vastgesteld. 

4.7 (B&R), 05-12-2017. 

 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur 

Werkzaak rivierenland van 7 

december 2017 

 

Port.houder: Sørensen 

 1. In te stemmen met het ambtelijk 
     advies voor het algemeen Bestuur  
     Werkzaak Rivierenland van 7       
     december 2017. 
 2. Het collegestandpunt in te laten  
      brengen door wethouder       
      Sørensen als bestuurlijke   
      vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur 

Werkzaak Rivierenland 

van 7 december 2017. 

Wethouder Sørensen 

brengt hier het standpunt 

in. 

 


