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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 17 april  2018  No. 2018-15 

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), 10-4-2018. 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 

handhaving Ambachtstraat 6 in 

Kerkdriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennisnemen van de uitspraak van 6 

april 2018 met zaaknummer AWB 

17/5954 

Last onder 

bestuursdwang. Het 

college heeft de eigenaar 

van een bedrijfswoning 

met bedrijfspand aan de 

Ambachtstraat 6 in 

Kerkdriel gelast de 

permanente bewoning en 

huisvesting 

arbeidsmigranten daarin te 

(laten) staken en gestaakt 

te (laten) houden. Het 

hiertegen gerichte 

bezwaar was al ongegrond 

verklaard. Het beroep is nu 

ook ongegrond verklaard. 

 

4.2 (I&A), 8-4-2018. 

 

Verantwoording ENSIA 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

1. De Collegeverklaring ENSIA 

2017 vaststellen 

2. De 

verantwoordingsrapportages 

BAG en BGT vaststellen 

3. Het ondertekenen van de 

letter of Representation. 
 

Het college legt met deze 
verklaring verantwoording 
af over geselecteerde 
informatiebeveiligingsnorm
en inzake DigiD en 
Suwinet op basis van de 
Eenduidige Normatiek 
Single Information Audit 
(ENSIA) systematiek.  

 



B&W besluitenlijst  17-4-2018PR 2

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (stafbureau), 12-4-2018. 

 

Functionaris Gegevensbescherming 

(PG). 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Kennis te nemen van het 

aanstellen van een 

Functionaris 

Gegevensbescherming (FG) 

door de 

Bedrijfsvoeringseenheid 

Bommelerwaard en de 

financiële gevolgen voor de 

gemeente Maasdriel.  

2. De financiële gevolgen voor 

Maasdriel ad € 50.106,00 

worden verwerkt in de 

bestuursrapportage 2018 Henk 

van der Linde (van Duthler 

Associates) aan te wijzen als 

de Formele-FG voor de 

gemeente en hem aan te 

melden voor inschrijving in het 

FG-register van de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP).  

3. Akkoord te gaan met 

bijgevoegde 

Raadsinformatiebrief. 

 

Het college neemt kennis 

van de benoeming van de 

Functionaris 

Gegevensbescherming in 

de Bedrijfsvoerings-

eenheid Bommelerwaard 

voor de gemeenten 

Zaltbommel en Maasdriel. 

De financiële gevolgen 

worden verwerkt in de 

Bestuursrapportage 2018. 

De gemeenteraad wordt 

geïnformeerd met een 

raadsinformatiebrief. 

 

4.4 (B&R), 26-3-2018. 

 

Principeverzoek voor de bouw van 

twee vrijstaande woningen aan de 

Prinses Beatrixstraat tussen de 

nummers 5 en 9 in Hedel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. Het principeverzoek voor 

de bouw van twee 

vrijstaande woningen op de 

locatie van een te slopen 

loods aan de Prinses 

Beatrixstraat tussen de 

nummers 5 en 9 toe te 

kennen. 

2. De initiatiefnemer van dit 

principebesluit schriftelijk 

op de hoogte te brengen. 

Er is een principeverzoek 

ingediend voor de bouw 

van twee vrijstaande 

woningen op de plaats van 

een te slopen 

bedrijfsgebouw aan de 

Prinses Beatrixstraat 

tussen de nummers 5 en 9 

in Hedel. Het college heeft 

in principe besloten 

medewerking te verlenen 

aan het initiatief. 

4.5 (R&B), 2-3-2018. 

 

Losloop- en uitlaatgebieden voor 

honden in de kern Ammerzoden, 

strandbad Well en De Zandmeren. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Spreeuwenpad Ammerzoden 

aan te wijzen als losloopstrook. 

2. Flyer op te stellen voor de kern 

Ammerzoden. 

3. Strandbad Well en De 

Zandmeren incl. Geersteeg in 

de periode 15 oktober tot 15 

april deels open te stellen voor 

het los laten lopen van 

honden. 

 

Het college heeft besloten 

om in de kern 

Ammerzoden gehoor te 

geven aan de vraag naar 

meer voorzieningen voor 

honden. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.6 (R&B), 12-4-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur GR AVRI. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

van 19 april 2018; 
2. Het collegestandpunt in te 

laten brengen door wethouder 
de Vreede als bestuurlijke 
vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor de 

vergadering van het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

op 19 april 2018. 

Wethouder de Vreede 

brengt hier het 

collegestandpunt in. 

4.7 (R&B), 16-4-2018. 

 

Stand van zaken breedbandproject 

Regio Rivierenland. 

 

Port.houder: De Vreede 

In te stemmen met de brief aan de 

raad. 

Het college heeft door 

middel van een brief de 

raad geinformeerd over de 

voortgang van het project 

glasvezel in Rivierenland. 

4.8 (B&R), 13-4-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur ODR 23 

april 2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur 

Omgevingsdienst Rivierenland 

van 23 april 2018. 

2. Het college standpunt in te 

laten brengen door wethouder 

De Vreede als bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor het 

Algemeen Bestuur 

Omgevingsdienst 

Rivierenland van 23 april 

a.s. Wethouder de Vreede 

brengt hier het 

collegestandpunt in. 

 


