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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 8 mei 2018  No. 2018-17 

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 (PD), 25-4-2018. 

 

Cie S&F 29 mei 2018 

Raad 14 juni 2018 

 

APV 2018 

 

Port.houder: Burgemeester 

De raad voor te stellen de Algemene 

Plaatselijke Verordening 2017 in te 

trekken en de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2018 vast te stellen. 

 

Herziening van de 

Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) is 

noodzakelijk naar 

aanleiding van 

wetswijzigingen, nieuwe 

inzichten en ervaringen 

met vergunningverlening 

en handhaving.  

4.2 (B&R), 26-4-2018 

 

Raad 6 juni 2018 

 

Begroting 2019 Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel met daarin 
opgenomen: 

1. In te stemmen met de 

begroting 2019,  uitgaande van 

goedkeuring van de 

begrotingswijziging 2018 en  

kennis te nemen van de 

meerjarenbegroting 2020-

2021. 

2. In te stemmen met de 

bijgevoegde conceptbrief met 

daarin opgenomen de 

zienswijze van de gemeente 

Maasdriel. 

 

Het college van B&W heeft 

in haar vergadering 

besloten in te stemmen 

met het raadsvoorstel met 

betrekking tot de begroting 

2019 van de 

Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 



B&W besluitenlijst  8-5-2018PR 2

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 26-4-2018 

 

Raad 6 juni 2018 

 

Jaarstukken 2017 Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel met daarin 
opgenomen: 
1. In te stemmen met de 

jaarrekening 2017 van de 
veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
en het negatieve resultaat van € 
1.379.000,--; 
Crisis en rampenbestrijding 

2. In te stemmen met de door het 
Dagelijks Bestuur van de 
VRGZ gedane 
bestemmingsvoorstellen ten 
aanzien van het negatieve 
resultaat van € 949.000,--; 

A.    € 99.000 te onttrekken uit 
de bestemde reserve ten 
behoeve van de incidentele 
lasten voor de aanbesteding en 
migratie outsourcing ICT en 
verhuizing/verbouwing 
Bellefroidstraat; 
B € 850.000,-- te 
onttrekken aan de algemene 
reserve crisis- en 
rampenbestrijding  
Regionale Ambulance 
Voorziening (RAV) 

3. In te stemmen met het 
bestemmingsvoorstel om het 
negatieve resultaat van € 
430.000,--  
te onttrekken aan de (algemene) 
reserve aanvaardbare kosten 
RAV. 

Het college van B&W heeft 

in haar vergadering 

besloten in te stemmen 

met het raadsvoorstel met 

betrekking tot de 

jaarstukken van de 

Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (BVEB, team JZ), 30-4-2018. 

 

Uitspraak Raad van State 

omgevingsvergunning Koestraat 24 

te Velddriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van 25 april 2018 met zaaknummer  

201701290/1/A1. 

Bij besluit van 17 

december 2015 heeft het 

college een 

omgevingsvergunning 

verleend voor het 

legaliseren van bestaande 

bebouwing aan de 

Koestraat 24 in Velddriel. 

Die vergunning is in 

bezwaar in stand gelaten. 

De rechtbank heeft het 

beroep gegrond verklaard 

en het college opgedragen 

een nieuw besluit te 

nemen. Bij besluiten van 

24 april 2017 en 8 

december 2017 heeft het 

college de vergunning 

nogmaals in stand gelaten. 

De Raad van State heeft 

één van de beroepen 

gegrond verklaard. De 

vergunning blijft in stand. 

 

4.5 (B&R), 26-4-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur Regio 

Rivierenland 9 mei 2018. 

 

Port,houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur Regio 

Rivierenland van 9 mei 2018; 

2. Het collegestandpunt in te 

laten brengen door 

burgemeester Van Kooten als 

bestuurlijke vertegenwoordiger 

 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor het 

Algemeen Bestuur Regio 

Rivierenland van 9 mei 

2018. Burgemeester Van 

Kooten brengt hier het 

collegestandpunt in. 

4.6 (B&R), 26-5-2018. 

 

Raad 6 juni 2018 

 

Raadsvoorstel ontwerpjaarrekening 

2017 en ontwerpbegroting 2019 

PHTB. 

 

Port.houder: Van den Anker 

De raad via bijgevoegd voorstel voor 
te stellen het PHTB te berichten dat 
de ontwerpjaarrekening 2017 en 
ontwerpbegroting 2019 geen 
aanleiding geven tot opmerkingen 
en/of zienswijze. 

Het college heeft omtrent 

de ontwerpjaarrekening 

2017 en ontwerpbegroting 

2019 van Projectbureau 

Herstructurering Tuinbouw 

Bommelerwaard besloten, 

de raad voor te gaan 

stellen daar geen 

opmerkingen en/of 

zienswijze tegen in te 

dienen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (B&R), 26-3-2018 

 

Cie Ruimte 30 mei 

Raad 14 juni 2018 

 

Vaststellen bestemmingsplan 

Buitengebied herziening Maas-

Waalweg 2017. 

 

Port.houder: Van den Anker 

1. In te stemmen met 

bijgevoegde reactienota. 

2. De gemeenteraad via 

bijgevoegd raadsvoorstel voor 

te stellen het bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening, 

Maas-Waalweg 2017’ 

(NL.IMRO.0263.BP1164-

VG01, BP1164) electronisch 

en analoog gewijzigd vast te 

stellen, ter visie te leggen in 

het kader van de 

bestemmingsplanprocedure en 

dit op de gebruikelijke wijze te 

publiceren. 

3. In te stemmen met 

bijgevoegde antwoordbrief op 

een ingekomen brief van d.d. 2 

februari 2018. 
4. Indieners van de zienswijzen 

op gepaste wijze te 
informeren. 

Er wordt beoogd om een 

doorgaande verkeersroute 

in de Bommelerwaard te 

realiseren. Het 

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2017, Maas-Waalweg’ 

wordt daarom ter 

vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad. De 

weg loopt over 

grondgebied van 

gemeente Maasdriel en 

Zaltbommel. Beide 

gemeenten leggen 

tegelijkertijd een 

bestemmingsplan ter 

inzage. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.8 (R&B), 25-4-2018. 

 

Commissie Ruimte 30 mei 2018 

Raad 14 juni 2018 

Biodiversiteit bermen buitengebied. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Instemmen met de pilot voor 

verbetering van de 

biodiversiteit in de bermen van 

het buitengebied. 

2. Raadsvoorstel “biodiversiteit 

bermen buitengebied “ 

voorleggen aan de 

gemeenteraad. 
 

Het college heeft besloten 

een pilot uit te voeren naar 

de effecten van 

ecologische maaibeheer 

op de biodiversiteit in de 

wegbermen in het 

buitengebied van de 

gemeente Maasdriel. Het 

betreft hier twee locaties. 

De eerste in het 

buitengebied van Velddriel 

en de andere in het 

buitengebied 

Hurwenen/Rossum.  

In beide gebieden wordt 

de komende 5 jaar 

onderzocht of een 

verandering van het 

maaibeheer een positief 

effect heeft op de 

biodiversiteit in de bermen. 

Mocht de pilot succesvol 

zijn, dan zal de gemeente 

het maaibeheer ook in 

andere delen van de 

gemeente gaan 

aanpassen.  

Met deze pilot wordt ook 

een bijdrage geleverd aan 

het verbeteren van de 

leefomstandigheden voor 

nectarzoekende insecten 

zoals bijen en vlinders. Op 

deze manier draagt de 

gemeente ook met het 

bermbeheer bij aan het 

realiseren van de 

doelstellingen uit de Bee 

Deals convenant.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.9 (R&B), 30-4-2018. 

 

Reconstructie kruispunt Bernseweg 

met Weigraaf (N831/N832) 

 

Port.houder: De Vreede 

 

1. In te stemmen met het voorstel 

van de Provincie Gelderland. 

2. Vaststellen concept 

instemmingsbrief aan 

Provincie. 

3. Vaststellen concept 

informatiebrief aan 

gemeenteraad. 
 

Voor een optimale sturing 

van het verkeer rond 

Hedel en Ammerzoden 

wordt de vormgeving van 

het kruispunt van de 

Bernseweg met de 

Weigraaf (N831-N832) als 

een knelpunt gezien. De 

provincie Gelderland is de 

verantwoordelijke 

instantie. Het college heeft 

besloten in te stemmen 

met een provinciaal 

voorstel om het kruispunt 

aan te passen op de 

gewenste vormgeving, 

waarbij het doorgaande 

verkeer om de kernen 

Ammerzoden en Hedel 

wordt geleid. 

4.10 (stafbureau) 4 mei 2018. 

 

Jaarstukken 2017 en begroting 2019 

van de Bedrijfsvoeringseenheid 

Bommelerwaard. 

 

Port.houder: Burgemeester/de Vreede 

De raad voor te stellen:  
1. In te stemmen met de 

jaarstukken 2017 GR 
Bedrijfsvoeringseenheid 
Bommelerwaard (BVEB) 

2. In te stemmen met de 
bestemming van het resultaat 
€ 115.405,- ten gunste van de 
algemene bedrijfsreserve. 

3. In te stemmen met de 
begroting 2019 GR 
Bedrijfsvoeringseenheid 
Bommelerwaard (BVEB) 

4. In te stemmen met 
bijgevoegde zienswijze.  

 

Het college heeft besloten 
om aan de raad voor te 
stellen in te stemmen met 
de jaarstukken 2017, de 
bestemming van het 
resultaat over 2017 en de 
begroting 2019 van de 
Bedrijfsvoeringseenheid 
Bommelerwaard.  

 

4.11 (team FIN, BVEB),  

26-4-2018 

 

Jaarstukken (jaarverslag-rekening) 

2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

Financiën verwerkt de keuzes en 
opmerkingen en vertaalt dit naar een 
raadsvoorstel. 

 

 


