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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 16 januari 2018  No. 2018-2 

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 (BVEB, team JZ), 4-1-2018. 

 

Uitspraak Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State (ABRvS) bestemmingsplan 

Ammerzoden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 
van 20 december 2017, met 
zaaknummer 201707016/1R6 

Bij besluit van 6 juli 2017 is 

het bestemmingsplan 

‘Ammerzoden-Noord 2016’ 

vastgesteld. Dit plan 

voorziet in de bouw van 

maximaal 32 woningen.  

Een naastgelegen bedrijf 

heeft hiertegen beroep 

ingesteld. De Raad van 

State heeft het beroep 

ongegrond verklaard. 

4.2 (BVEB, team JZ0, 4-1-2018. 

 

Uitspraak Afdeling 

Besuursrechtspraak van de Raad van 

State (ABRvS) wijzigingsplan 

Lindestraat Kerkdriel). 

 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van 20 december 2017 met 

zaaknummer 201704920/1/R1 

Bij besluit van 26 april 

2017 is het wijzigingsplan 

‘Kerkdriel wijziging 2017, 

Lindestraat ongenummerd’ 

vastgesteld. Dit plan 

voorziet in de bouw van 

een woning. Een 

omwonende heeft 

hiertegen beroep 

ingesteld. De Raad van 

State heeft het beroep 

ongegrond verklaard.  

 

4.3 (BVEB, team JZ), 4-1-2018. 

 

Uitspraken rechtbank Gelderland 

maatwerkvoorziening op grond van 

de Wmo. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

Kennis te nemen van de uitspraken 
van 13 november 2017, met de 
zaaknummers AWB 17/364 AWB 
17/13656, AWB 17/1366 en AWB 
1367. 

Vier leden van een gezin 

hebben een 

maatwerkvoorziening 

aangevraagd op grond van 

de Wmo. Dit is gedeeltelijk 

toegewezen. De daartegen 

ingediende bezwaren zijn 

respectievelijk niet-

ontvankelijk, gegrond en 

ongegrond verklaard. De 

beroepen zijn niet-

ontvankelijk verklaard.  
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4.4 (BVEB, team JZ), 4-1-2018. 

 

Uitspraak Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State (ABRvS) 

omgevingsvergunning Luttel 

Inghweg 2 Kerkdriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 
van 13 december 2017, met 
zaaknummer 201608972/1/A1. 
 

Bij besluit van 25 januari 

2016 heeft het college de 

aanvraag tot wijziging van 

de voorschriften van een 

eerder verleende 

omgevingsvergunning 

afgewezen. De rechtbank 

heeft het daartegen 

ingestelde beroep 

ongegrond verklaard. De 

Raad van State heeft het 

hoger beroep gegrond 

verklaard.  

 

4.5 (B&R), 4-1-2017. 

 

Cie Ruimte 30 januari 2018 

Raad 22 februari 2018 

 

Gewijzigd vaststellen 

bestemmingsplan ‘Buitengebied 

herziening 2016 Wiekerseweg 6 e.o.”  

(BP1146)  

 

Port.houder: Van den Anker 

 

1. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 2016, 

Wiekerseweg 6 e.o.” gewijzigd 

vast te stellen;  

2. In te stemmen met de 

bijgevoegde nota van 

ambtshalve wijzigingen;   

3. Een hogere grenswaarde 

wegverkeerslawaai vast te 

stellen;     

 

De raad wordt verzocht het 

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2016, Wiekerseweg 6 e.o. 

“ gewijzigd vast te stellen. 

Dit bestemmingsplan moet 

de herontwikkeling van de 

locatie aan de 

Wiekerseweg en omgeving 

planologisch-juridisch 

mogelijk maken. 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. Het 

bestemmingsplan heeft als 

ontwerp ter inzage 

gelegen. Binnen deze 

termijn zijn geen 

zienswijzen ingekomen. 
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4.6 (B&R), 4-1-2018. 

 

Gewijzigd vaststellen 

bestemmingsplan 'Rossum 

herziening 2016, Burgemeester van 

Randwijckstraat 21b' 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het bestemmingsplan ‘Rossum 

herziening 2016, 

Burgemeester van 

Randwijckstraat’ gewijzigd vast 

te stellen;  

2.    Instemmen met de 

bijgevoegde Nota van 

zienswijzen; 

3.    Een hogere grenswaarde 

wegverkeerslawaai vast te 

stellen  

 

De raad wordt verzocht het 

bestemmingsplan ‘Rossum 

herziening 2016, 

Burgemeester van 

Randwijckstraat’ gewijzigd 

vast te stellen. Het 

bestemmingsplan, dat de 

realisatie van één 

vrijstaande woning met 

bijbehorende bijgebouwen 

mogelijk maakt, heeft 

vanaf 26 juli tot 30 

augustus 2017 als ontwerp 

ter inzage gelegen. In 

deze periode zijn twee 

zienswijzen ingediend. 

Deze geven aanleiding het 

plan gewijzigd vast te 

stellen. 

4.7 (B&R), 9-1-2018. 

 

Commissie S&F 30-1-2018. 

Raad 22-2-2018 

 

Verordening Wmo 2018 en 

Verordening Jeugdhulp 2018. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

 

1. Instemmen met bijgaande 

concept-verordeningen  

2. De concept-verordeningen ter 

advisering voorleggen aan de 

Participatieraad 

3. De concept-verordeningen 

voorleggen aan de raad ter 

vaststelling.  

4. De reacties van de 

Participatieraad t.z.t. als 

bijlagen toevoegen aan de 

concept-verordeningen    

 

Na vaststelling van de 

beleidsnota Wmo en 

Jeugdhulp in december 

2017 heeft het college van 

B&W van Maasdriel 

ingestemd met de 

Verordeningen Wmo en 

Jeugdhulp en ter 

vaststelling aangeboden 

aan de raad.  De adviezen 

van de Participatieraad 

worden na ontvangst en 

beoordeling toegevoegd 

aan de verordeningen 

voordat ze behandeld 

worden door de raad. 

4.8 (B&R), 8-1-2018. 

 

Verankering aspect duurzaamheid in 

besluitvormingsproces. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

1. Het onderwerp “duurzaamheid” 

toe te voegen als 

standaardparagraaf 

(kanttekening) in het model 

college- en raadsvoorstel. 
2. De beleidsadviseur 

duurzaamheid aan te wijzen 
als adviseur voor deze interne 
voorstellen. 

De gemeente hecht 

waarde aan het aspect 

“duurzaamheid”. Om deze 

reden wordt dit onderwerp 

voortaan een vast 

onderwerp om af te wegen 

in het 

besluitvormingsproces. 
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4.9 (B&R), 9-1-2018. 

 

Uitgangspuntennotitie 

Gezondheidsbeleid. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met de 
uitgangspuntennotitie 
gezondheidsbeleid. 

2. De uitgangspuntennotitie te 
bespreken in de commissie S&F. 

 

Voor het op te stellen 

gezondheidsbeleid is een 

notitie met uitgangspunten 

opgesteld. Deze wordt 

besproken in de 

commissie en met 

maatschappelijke partners. 

De resultaten van deze 

discussie zullen verwerkt 

worden in de nieuwe nota 

Gezondheidsbeleid 

Maasdriel. 

 


