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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 29  mei 2018  No. 2018-20 

 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften, 

 mevrouw J.H.A.Sørensen, P.A. de Vries en secretaris  A.P.J.M. de Jong 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team JZ), 14-5-2018. 

 

Jaarverslag 

bezwaarschriftencommissie 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Het jaarverslag voor 

kennisgeving aan te nemen 

2. De aanbevelingen van de 

commissie over te nemen en 

de medewerkers te verzoeken 

hier naar te handelen 

Per 1 april 2017 is er een 

gezamenlijke 

bezwaarschriftencommissi

e voor Maasdriel, 

Zaltbommel en de 

Bedrijfsvoeringseenheid 

Bommelerwaard 

aangesteld. Deze 

commissie rapporteert 

jaarlijks over haar 

werkzaamheden. Het 

jaarverslag over de eerste 

drie kwartalen van 2017 is 

aan de burgemeester, het 

college en de raad 

aangeboden. De 

burgemeester en het 

college hebben dit 

jaarverslag voor 

kennisgeving aangenomen 

en de gedane 

aanbevelingen 

overgenomen. 

4.2 (BVEB, team JZ), 8-5-2018. 

 

Intrekken last onder dwangsom 

Luttel Inghweg 2 Kerkdriel 

 

 

1. In te stemmen met het 

intrekken van de last onder 

dwangsom van 10 juli 2017;  

2. In te stemmen met het 

vergoeden van de 

proceskosten uit de bezwaar- 

en beroepsprocedure, te 

weten € 1445,00.  

 

Het college heeft besloten 

de last onder dwangsom 

van 10 juli 2017, met 

betrekking tot het perceel 

Luttel Inghweg 2 te 

Kerkdriel in te trekken en 

de proceskosten uit de 

bezwaar- en 

beroepprocedure ad         

€ 1445,00 te vergoeden. 



B&W besluitenlijst  29 -5-2018PR 2

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 22-5-2018. 

 

Cie Ruimte 20 juni 2018 

Raad 5 juli 2018 

Vaststellen bestemmingplan 

“Ammerzoden herziening 2017, 

Hooghaar ong.” (BP1157)) 

 

Port.houder: de Vries 

1. In te stemmen met de 

ambtshalve voorgestelde 

wijzigingen;  

2. In te stemmen met bijgaande 

zienswijzennotitie; 

3. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voorstellen om 

geen exploitatieplan vast te 

stellen zoals bedoeld in artikel 

6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

4. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen het 

bestemmingsplan ‘Ammerzoden 

herziening 2017, Hooghaar ong.’ 

gewijzigd vast te stellen; 

5. De raad voorstellen om op basis 

van de aanmeldnotitie vormvrije 

mer te besluiten dat geen 

milieueffectrapportage nodig is; 

6. Initiatiefnemer en indieners 

zienswijzen te informeren 

middels bijgevoegde brief. 
 

Het bestemmingsplan 

“Ammerzoden herziening 

2017, Hooghaar ong.” 

heeft als ontwerp ter 

inzage gelegen. Er zijn 

twee zienswijzen 

ingekomen. Het plan wordt 

nu ter vaststelling 

voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

4.4  (R&B), 17-5-2018. 

 

Cie Ruimte 20 juni 2018 

Raad 5 juli 2018 

Jaarprogramma Openbare Ruimte 

(JOR) 2019. 

 

Port.houder: Van Hoften 

 

Kennis te nemen van het 

Jaarprogramma Openbare Ruimte 

(JOR) 2019 met bijbehorende 

presentatie voor de raadscommissie 

d.d. 20 juni 2018. 

 
 

Het college heeft 

kennisgenomen van het 

Jaarprogramma Openbare 

Ruimte (JOR) 2018. Het 

JOR is een integraal 

uitvoeringsprogramma van 

nagenoeg alle 

werkzaamheden in de 

openbare ruimte van 

gemeente Maasdriel in 

2019. 

4.5 (R&B), 23-5-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur GR Avri; 

Begroting 2018 en Jaarstukken 2017 

BSR. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

Begroting 2019 en Jaarstukken 

2017 BSR; 

2. Het collegestandpunt 

schriftelijk in te brengen in 

verband met termijnen. 

 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

inzake Begroting 2019 en 

Jaarstukken 2017 BSR. 

Wethouder Van Hoften 

brengt het 

collegestandpunt 

schriftelijk in, in verband 

met termijnen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

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

 

Bestemming doeluitkering 

vrouwenopvang centrumgemeente 

 

Port.houder: Sørensen 

 

 

In te stemmen met het inzetten van 

het voor Maasdriel bestemde deel uit 

de doeluitkering vrouwenopvang van 

centrumgemeente ’s-Hertogenbosch 

in centrumgemeente Nijmegen. 

 

De doeluitkering 

vrouwenopvang ten 

behoeve van Maasdriel 

wordt door het Rijk 

toegekend aan 

centrumgemeente 

’s-Hertogenbosch. 

Maasdriel maakt echter 

gebruik van de activiteiten 

vanuit de regio Nijmegen. 

Het aan Maasdriel 

beschikbaar gestelde deel 

wordt daarom van ’s-

Hertogenbosch 

overgeheveld naar 

Nijmegen. 

4.7 (B&R), 17-5-2018. 

 

Commissie Ruimte 20 juni 2018. 

Raad 5 juli 2018 

 

Visie op recreatie & toerisme 

 

Port.houder: Van Hoften 

 

De gemeenteraad via het 
bijgevoegde raadsvoorstel voor te 
stellen de Visie op recreatie en 
toerisme 2018 - 2022 vast te stellen; 

De raad wordt verzocht de 

Visie op recreatie en 

toerisme 2018 – 2022 vast 

te stellen. De Visie op 

recreatie en toerisme en 

het actieprogramma 

dragen bij aan het 

versterken van de identiteit 

en het aanbod van 

Maasdriel en de 

Bommelerwaard. Zo komt 

er een nog aantrekkelijker 

karakter voor bewoners, 

toeristen en passanten.  

De visie is ontwikkeld voor 

de periode 2018-2022 en 

tot stand gekomen in 

samenspraak met 

betrokken ondernemers en 

organisaties uit de 

gemeente Maasdriel en 

regio.  

 

4.8 (BVEB, team FIN), 15-5-2018. 

 

Cie S&F 19 juni 2018 

Raad 5 juli 2018 

Bestemming jaarrekeningresultaat 

2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

De resultaatbestemming 2017 aan te 
bieden aan de gemeenteraad op 5 
juli 2018 ter vaststelling. 

Het college heeft besloten 

de bestemming van het 

voordelige resultaat van de 

jaarrekening 2017, groot  

€ 2.406.000 aan te bieden 

aan de raad ter 

vaststelling. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.9 (BVEB, team FIN), 29-5-2018. 

 

Cie S&F 19 juni 2018 

Raad 5 juli 2018 

Jaarstukken 2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

De jaarstukken 2017 aan te bieden 
aan de gemeenteraad op 5 juli 2018 
ter vaststelling. 
 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten de concept 

jaarstukken 2017 

(jaarverslag en 

jaarrekening) aan te 

bieden aan de raad ter 

vaststelling. 

4.10 (B&R), 29-5-2018. 

 

Begroting 2019 Werkzaak 

Rivierenland. 

 

Port.houder: Sørensen 

Instemmen met bijgaande concept-
zienswijze op de  concept-begroting 
2019 Werkzaak Rivierenland en deze 
ter besluitvorming voor te leggen aan 
de raad. 

Werkzaak Rivierenland is 

voor gemeente Maasdriel 

de uitvoerder van de 

Participatiewet. Op 18 april 

2018 heeft de gemeente 

Maasdriel de concept 

begroting 2019 ontvangen. 

De gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten 

hebben de mogelijkheid 

een zienswijze in te dienen 

op dit stuk. De gemeente 

Maasdriel stemt in met de 

begroting 2019 van 

Werkzaak Rivierenland. 

4.11 (R&B), 28-5-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen H. van 

der Zalm over UIlecotenweg, 

Realisering project woningbouw 

Ammerzoden-Noord. 

 

Port.houder: Van Hoften 

In te stemmen met de brief aan de 
raad. 

Op 19 april heeft de heer 

Van der Zalm namens de 

VVD fractie vragen 

gesteld.In de vergadering 

van 29 mei 2018 is de 

beantwoordingsbrief 

vastgesteld. 

 


