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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 3 april  2018  No. 2018-13 

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), 22-3-2018. 

 

Principe-uitspraak 

bestemmingsplanwijziging 

Kievitsham 72 te Hoenzadriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

 

 

In principe medewerking te verlenen 

aan het wijzigen van de bestemming 

ten behoeve van de bewoning van 

het pand aan de Kievitsham 72 in 

Hoenzadriel  

 

Het college heeft in 

principe medewerking 

verleend aan het wijzigen 

van de bestemming 

‘agrarisch bouwblok’ naar 

‘wonen’ ten behoeve van 

de bewoning van het pand 

aan de Kievitsham 72 in 

Hoenzadriel. De aanvrager 

wordt verzocht aan te 

tonen dat er geen 

belemmeringen zijn vanuit 

milieu en dat sprake is van 

een goed woon- en 

leefklimaat. 

4.2 (B&R), 27-3-2018. 

 

Anterieure overeenkomst 

Rooijensestraat 1 Hoenzadriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

 

 

1. In te stemmen met 

bijgevoegde  anterieure 

overeenkomst voor het 

realiseren van een woning aan 

de Rooijensestraat 1 in 

Hoenzadriel.  

2. Initiatiefnemer te informeren 

middels bijgevoegde brief.  

 

Er wordt een anterieure 

overeenkomst gesloten 

met initiatiefnemer van het 

plan voor realisatie van 

een woning aan de 

Rooijensestraat 1 in 

Hoenzadriel. 

4.3 (B&R), 23-3-2018. 

 

Principeverzoek 

bestemmingswijziging Burgemeester 

van Randwijckstraat 82A Rossum. 

 

Port.houder: Van den Anker 

 

 

 

 

 

1. In principe medewerking te 

verlenen aan de wijziging van 

de bestemming van een deel 

van het perceel van de 

Burgemeester van 

Randwijckstraat 82A te 

Rossum en het realiseren van 

een extra woonhuis tussen de 

Burgemeester van 

Randwijckstraat 82A en 82.  

2. Verzoeker middels 

bijgevoegde brief te informeren 

over uw besluit. 

 

Er is een principeverzoek 

ingekomen voor  

bestemmingsplanwijziging 

van agrarisch naar wonen 

voor het perceel 

Burgemeester van 

Randwijckstraat 82A in 

Rossum. Daarnaast wil 

verzoeker een extra 

woning realiseren tussen 

Burgemeester van 

Randwijckstraat 82 en 

82A. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 19-3-2018. 

 

Rapportage 4de kwartaal sociaal 

domein 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

 

1. Kennisnemen van de derde 

kwartaalrapportage 2017 

Sociaal Domein  

2. Ter informatie aanbieden aan 

de raad 

 

De rapportage Sociaal 

Domein over het 4de 

kwartaal 2017 is door het 

college van B&W 

vastgesteld en ter 

informatie naar de raad 

gestuurd. De rapportage 

bestaat uit de beschikbare 

gegevens van het 

gebiedsteam over de 

aantallen cliënten voor 

dienstverlening in het 

kader van de Wmo, de 

Jeugdwet en de 

Participatiewet. Uit de 

cijfers blijkt onder andere 

dat de wachtlijst voor 

jeugdzorg weer oploopt 

alsook het aantal 

jeugdigen met ambulante 

begeleiding. Het aantal 

volwassenen dat is 

ingestroomd in zorg is 

lager dan het vorige 

kwartaal. Ook de uitstroom 

uit zorg is lager dan het 

vorige kwartaal.   

4.5 (Sociaal  Domein), 10-4-2018. 

 

Jaarverslag Centrumregeling 

Zorgproducten Bommelerwaard 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

 

Het jaarverslag Centrumregeling 

Zorgproducten Bommelerwaard 2017 

voor kennisgeving aan te nemen en 

ter informatie aan de raad te sturen. 

 

Het college heeft het 

jaarverslag van de 

Centrumregeling 

Zorgproducten 

Bommelerwaard 2017 

vastgesteld.  

 

4.6 (B&R), 12-3-2018. 

 

Motie AED Kasten. 

 

Port.houder: Sørensen 

In te stemmen met de antwoordbrief 

aan de raad over de motie AED 

kasten. 

 

Er is een motie door de 

raad ingediend waarin 

gevraagd wordt onderzoek 

te doen naar de status van 

AED-kasten in Maasdriel. 

Hierover is een 

antwoordbrief opgesteld. 

4.7 (R&B), 14-3-2018. 

 

Organisatie kermis Kerkdriel 2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

 

1. Afwijken van het gemeentelijk 

inkoop- en 

aanbestedingsbeleid van 8 

april 2014. 

2. De organisatie van de kermis 

2018 uit te besteden aan de 

Duursma Groep. 

 

Het college heeft besloten 

eenmalig af te wijken van 

het gemeentelijk inkoop- 

en aanbestedingsbeleid  

en de organisatie van de 

kermis Kerkdriel 2018 uit 

te besteden aan de 

Duursma Groep. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.8 (B&R), 20-3-2018. 

 

Tussenbericht aan raad over motie 

Duurzaamheidsscan (M2017-03). 

 

Port.houder: De Vreede 

 

 

 

1. In te stemmen met het 

aangepast uitwerken van de 

motie door:  

a. Een subsidieregeling voor te 

bereiden voor 

duurzaamheidsmaatregelen 

voor verenigingen/stichtingen. 

b. Een (SVn) leenregeling voor te 

bereiden voor 

duurzaamheidsmaatregelen 

voor verenigingen/stichtingen. 

2. Bijgevoegd tussenbericht met 

deze boodschap te zenden 

aan de gemeenteraad.  

 

Het college bereidt 

momenteel twee 

maatregelen voor om de 

verduurzaming van 

maatschappelijk vastgoed 

(niet zijnde gemeentelijke 

gebouwen) te stimuleren. 

Met deze regelingen zullen 

verenigingen en 

stichtingen subsidie 

kunnen krijgen voor het 

uitvoeren van een 

duurzaamheidsscan. In 

tweede instantie kunnen 

de verenigingen en 

stichtingen geld lenen voor 

het uitvoeren van 

duurzaamheidsmaat-

regelen. Een voorstel voor 

het vaststellen van beide 

regelingen wordt naar 

verwachting in juni aan de 

raad voorgelegd. 

4.9 (B&R), 29-3-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur GGD 4 

april 2018. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies voor het Algemeen 
Bestuur GGD Gelderland Zuid 
van 4 april 2018. 

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 GGD 

Gelderland Zuid van 4 april 

2018. Wethouder 

Sørensen brengt hier het 

collegestandpunt in. 

 


