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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 15  mei 2018  No. 2018-18 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders  E.H.C. van Hoften, mevrouw J.H.A.Sørensen, P.A. de Vries 

en secretaris  A.P.J.M. de Jong 

Afwezig: wethouder J.H.L.M. de Vreede (vakantie) 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (B&R), 13-5-2018. 

 

Hoger beroep inzake Jagtenberg 

Beheer BV te Heerewaarden wegens 

planschade. 

 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak op 

hoger beroep van 11 april 2018 

(201506799/1/A2) 

 

Op 11 april 2018 heeft de 

Raad van State uitspraak 

gedaan over de 

planschadeclaim van het 

bedrijf Jagtenberg Beheer 

BV te Heerewaarden. Het 

bedrijf heeft rechten 

verloren bij het 

inwerkingtreden van het 

bestemmingsplan 

‘Buitengebied Binnendijks’. 

Een deel van de rechten is 

teruggegeven met het 

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2014, bedrijventerrein De 

Hogewaard en Van 

Heemstraweg’. De Raad 

van State heeft bepaald 

dat er toch nog sprake is 

van resterende 

planschade ter grootte van 

€ 570.000,-- omdat niet 

alle oude rechten zijn 

teruggegeven. Het college 

onderzoekt nu hoe deze 

schade gecompenseerd 

wordt. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (R&B), 3-5-2018. 

 

GR Avri: Jaarstukken 2017 en 

Ontwerp begroting 2019 incl 

meerjarenramingen 2020-2022. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. De raad voor te stellen in te 

stemmen met de Jaarstukken 

2017 GR Avri; 

2. De raad voor te stellen in te 

stemmen met de Ontwerp 

begroting 2019 incl. 

meerjarenramingen 2020-2022 

GR Avri; 

3. De raad voor te stellen in te 

stemmen met de in de begroting 

opgenomen investeringskredieten 

2019 GR Avri; 

4. De raad voor te stellen in te 

stemmen met de zienswijze GR 

Avri; Jaarstukken 2017 en 

Ontwerp begroting 2019; 

5. In te stemmen met het middels 

collegebrief plaatsten van een 

kritische noot t.a.v. de inzameling 

van blik. 

Het college heeft besloten 

om aan de raad voor te 

stellen in te stemmen met 

de Jaarstukken 2017 en 

de uitgangspunten van de 

Ontwerp begroting 2019 

incl. meerjarenramingen 

2020 - 2022 van de GR 

Avri. De raad wordt 

voorgesteld in te stemmen 

met de zienswijze op deze 

stukken. 

4.3 (BVEB, team Fin), 2-5-2018. 

 

Zienswijze voorlopige jaarrekening 

2017 en concept begroting 2019 van 

Belastingsamenwerking Rivierenland 

(BSR). 

 

Port.houder: De Vreede 

 

 

De gemeenteraad voor te stellen in te 
stemmen met de voorlopige 
jaarrekening 2017 en de 
conceptbegroting 2019 van BSR en 
BSR te berichten conform 
bijgevoegde conceptbrief. 

De gemeenteraad voor te 

stellen om bijgevoegde 

zienswijze vast te stellen 

waarmee ingestemd wordt 

met de voorlopige 

jaarrekening 2017 en de 

concept begroting 2019 

van BSR. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 10-5-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen CDA 

fractie over aardgasvrije wijken en 

motie 2018-02 over zo snel mogelijk 

van het gas af. 

 

Port.houder: Van Hoften 

De raadsvragen en de motie 
beantwoorden conform bijgaande 
concept-reactie. 

Op 5 april 2018 heeft 

Robert van Dijk namens 

de fractie van CDA 

schriftelijke vragen gesteld 

aan het college met 

betrekking tot het 

onderwerp aardgasvrije 

wijken. Aanleiding was een 

brief over dit onderwerp 

van het Ministerie van BZK 

aan alle gemeenten in 

Nederland.  

Eerder  --in de 

raadsvergadering van 22 

februari-- is door Groen 

Links, PvdA en CDA een 

motie ingediend met als 

onderwerp ‘zo snel 

mogelijk van het gas af’. 

Gezien de inhoudelijke 

raakvlakken en 

samenhang, is een 

integrale reactie 

geformuleerd. 

4.5 (SD), 14-5-2018. 

 

Beantwoording vragen 

PvdA/GroenLinks over hulpverlening. 

 

Port.houder: Sørensen 

Akkoord te gaan met de 
beantwoording van de vragen door 
de PvdA/GL fractie over 
hulpverlening in een specifiek gezin. 

De PvdA/GL fractie heeft 

vragen gesteld over de 

hulpverlening in een 

specifiek gezin. Dit is 

gedaan naar aanleiding 

van artikelen in de krant. In 

het antwoord geeft het 

college aan hoe de 

gemeente omgaat met 

meldingen over onveilige 

situaties. 

 


