
B&W besluitenlijst  9-1-2018PR 1

  
 
.                
                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 9  januari 2018  No. 2018-1 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders G.P. van den Anker, mevrouw 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 (B&R), 12-12-2017. 

 

Principeverzoek woning 

Rooijensestraat 1 Hoenzadriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Het verzoek om een woning 
mogelijk te maken op het 
perceel Rooijensestraat 1 in 
Hoenzadriel in principe aan 
mee te werken. 

2. Hierbij moet de aanvraag wel 
voldoen aan o.a. de 
parkeernorm en dat het zicht 
niet wordt belemmerd c.a. 

3. Aanvrager middels een brief 
informeren over dit 
principebesluit. 

Er is een principeverzoek 

ingekomen voor de 

realisatie van een woning 

op het perceel 

Rooijensestraat 1 in 

Hoenzadriel. 

4.2 (B&R), 14-12-2017 

 

Regionaal Educatieve Agenda 

Bommelerwaard.  

 

Cie S&F 30 januari 2018 

Raad 22 februari 2018 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met de 

Regionaal Educatieve Agenda 

Bommelerwaard. 

2. In te stemmen met het 

raadsvoorstel. 

In samenwerking tussen 

het onderwijsveld en de 

gemeenten Maasdriel en 

Zaltbommel is een 

Regionaal Educatieve 

Agenda voor de 

Bommelerwaard 

opgesteld. Hierin worden 

de speerpunten en aanpak 

benoemd van het lokale 

onderwijsbeleid. De 

agenda wordt voor 

besluitvorming aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

4.3 (B&R), 03-01-2018 

 

Beleidsplan Integrale 

schuldhulpverlening 2018 – 2021. 

 

Cie S&F 30 januari 2018 

Raad 22 februari 2018 

 

Port.houder: Sørensen 

 

1. Het beleidsplan integrale 
schuldhulpverlening 
Bommelrwaard 2018 – 2021 vast 
te stellen.  

2. De concept reactie op het advies 
van de Cliëntenraad Sociale 
Dienst Bommelerwaard vast te 
stellen.  

3. De concept reactie op het advies 
van de Participatieraad Maasdriel 
vast te stellen.  

4. Bijgaand concept raadsvoorstel 
met betrekking tot het beleidsplan 
integrale schuldhulpverlening 
Bommelerwaard 2018 – 2021 vast 
te stellen. 

Op 7 december 2017 zijn 
de najaarsrapportage 
2017, de kadernotitie 2019 
en het bedrijfsplan 2.0 van 
Werkzaak Rivierenland 
vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur. De 
stukken worden ter 
informatie aangeboden 
aan de gemeenteraad 
zodat zij geïnformeerd 
worden over de voortgang 
op de doelen en budgetten 
2017 en over de 
uitgangspunten die gelden 
voor de begroting 2019.  
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4.4 (JZ) (BVEB), 21-12-2017 

 

Uitspraak Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad 

van State (ABRvS) last onder 

dwangsom verharding Hogewaard 21 

Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 
van de ABRvS van 20 december 
2017, zaaknummer 201606813-1-A1 

Op 4 september 2015 is 

voor het perceel 

Hogewaard 21 te 

Heerewaarden een 

dwangsombesluit 

genomen om een illegaal 

aangebrachte laag grond 

en (asfalt)verharding te 

laten verwijderen en 

verwijderd te houden. Ook 

zijn dwangsommen 

verbeurd van € 20.000,00. 

Het ingediende bezwaar 

en beroep was al 

ongegrond verklaard. Ook 

het hoger beroep en het 

bezwaar tegen de 

invordering van de 

dwangsommen is nu 

ongegrond verklaard. 

4.5 (JZ) (BVEB), 21-12-2017 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland op 

het beroep tegen 

omgevingsvergunning voor 

opstelruimte houtkachel aan de 

Koestraat 28a te Velddriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennisnemen van de uitspraak van 
de rechtbank Gelderland van 19 
december 2017, zaaknummer 
ARN17/2834 

Op 5 oktober 2016 is een 

omgevingsvergunning 

verleend voor het bouwen 

van een opstelruimte voor 

een houtkachel op het 

perceel Koestraat 28a te 

Velddriel. Het daartegen 

ingediende bezwaar van 

omwonenden is 

ongegrond verklaard en de 

rechtbank heeft het daarna 

ingestelde beroep ook 

ongegrond verklaard. 

4.6 (HRM), 19-12-2017 

 

Rechtspositieregeling voor de 

buitengewoon ambtenaar burgerlijke 

stand gemeente Maasdriel 2018 met 

toelichting.  

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Rechtspositieregeling voor de 

buitengewoon ambtenaar 

burgerlijke stand gemeente 

Maasdriel 2018 met toelichting 

vaststellen.  

2. Rechtspositieregeling voor de 

buitengewoon ambtenaar 

burgerlijke stand gemeente 

Maasdriel 2018 met ingang 

van 1 januari 2018 laten 

vervallen. 

Het college stelde in de 

vergadering van 9 januari 

2018 de 

Rechtspositieregeling voor 

de buitengewoon 

ambtenaar burgerlijke 

stand gemeente Maasdriel 

2018 met toelichting vast. 
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4.7 (PD), 13-12-2017 

 

Aanwijzen stemlokalen verkiezingen 

2018 

 

Port.houder: Burgemeester 

Genoemde locaties aan te wijzen als 

stemlokaal tijdens de 

Gemeenteraadsverkiezingen en het 

referendum over de WIV op 21 maart 

2018 en (art. J4 Kieswet). 

Het College van 

Burgemeester en 

Wethouders van de 

gemeente Maasdriel heeft 

besloten de volgende 

locaties aan te wijzen als 

stemlokaal op 21 maart 

2018. Tijdens deze 

verkiezingsdag kunnen de 

kiesgerechtigde inwoners 

van Maasdriel hun stem uit 

brengen bij een 

stembureau in één van 

deze stemlokalen: 

De Drie Linden, St 

Odradastraat 17a, 5335 

LK Alem 

De Lindeboom, Secr. 

Schokkerstraat 21, 5324 

EP Ammerzoden 

De Weesboom, Voorstraat 

17, 5324 AT Ammerzoden 

* 

Dorpshuis Gelre's End, 

Molendijk 1, 5321 GG 

Hedel * 

Rehoboth, Kerkstraat 13, 

5321 TM Hedel * 

MFC Heerewaarden, 

Bukestraat 1, 6624 AN 

Heerewaarden 

Dorpshuis De Kil, 

Dorpsstraat 5, 5327 AR 

Hurwenen 

 Gemeentehuis, Kerkstraat 

45, 5331 CB Kerkdriel * 

 De Leijenstein, 

Bernhardstraat 2, 5331 TA 

Kerkdriel 

 MFC de Kreek, Wilgenpas 

2, 5331 KC Kerkdriel * 

 De Vaste Burcht, De 

Vaste Burcht 45, 5328 ES 

Rossum 

 Dorpshuis de Parel, 

Kerkstraat 7, 5328 AA 

Rossum 
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   De Boxhof, Voorstraat 71, 

5334 JR Velddriel 

Deken Wehmeijer School, 

Voorstraat 126, 5334 JW 

Velddriel 

Dorpshuis Ons Huis, 

Pannenhuis 1, 5324 XE 

Well 

* = twee stembureaus op 

één locatie  

 

Alle stemlokalen zijn 

toegankelijk voor 

mindervaliden, bij alle 

stemlokalen met 

uitzondering van  

de Drie Linden in Alem is  

een gehandicapten-

parkeerplaats aanwezig. 

 

4.8 (B&R), 09-01-2018 

 

Najaarsrapportage 2017, kadernotitie 

2019 en bedrijfsplan 2.0 werkzaak 

Rivierenland  

 

Port.houder: Sørensen 

 

In te stemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief over de 
najaarsrapportage 2017, kadernotitie 
2019 en Bedrijfsplan 2.0 van 
Werkzaak Rivierenland. 
 

Op 7 december 2017 zijn 

de najaarsrapportage 

2017, de kadernotitie 2019 

en het bedrijfsplan 2.0 van 

Werkzaak Rivierenland 

vastgesteld door het 

Algemeen Bestuur. De 

stukken worden ter 

informatie aangeboden 

aan de gemeenteraad 

zodat zij geïnformeerd 

worden over de voortgang 

op de doelen en budgetten 

2017 en over de 

uitgangspunten die gelden 

voor de begroting 2019. 

4.9 (B&R), 02-01-2018 

 

Bestemmingsplan “Hedel herziening 

2017, Wilhelminastraat 21” (BP1158) 

 

Cie S&F 31 januari 2018 

Raad 22 februari 2018 

 

Port.houder: Gerard van den Anker 

 

1. De Raad via bijgevoegd 
raadsvoorstel voor te stellen het 
bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen;  

2. In te stemmen met bijgaande 
Nota zienswijzen;  

3. De raad via bijgevoegd 
raadsvoorstel voor te stellen om 
geen exploitatieplan vast te 
stellen zoals bedoeld in artikel 
6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening;  

4. De initiatiefnemer en de indieners 
van de zienswijzen per brief op 
de hoogte te stellen van uw 
besluit. 

Het bestemmingsplan 

“Hedel herziening 2017, 

Wilhelminastraat 21” heeft 

als ontwerp ter inzage 

gelegen. Er zijn in de 

periode van 

terinzagelegging twee 

zienswijzen ingediend. Het 

plan wordt nu ter 

vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

 

 


