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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 5 juni 2018  No. 2018-21 

 

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 (PD), 30-5-2018. 

 

Aanwijzingsbesluiten Algemene 

Plaatselijke Verordening. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Het aanwijzingsbesluit voor het 

gebruik van 

consumentenvuurwerk tijdens 

de jaarwisseling in te trekken. 

2. De aanwijzingsbesluiten zoals 

vastgesteld op 28 oktober 

2014 in te trekken. 

3. De aanwijzingsbesluiten 

behorende bij de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) 

vast te stellen. 

Omdat er momenteel twee 

aanwijzingsbesluiten 

behorende bij de 

Algemeen Plaatselijke 

Verordening (APV) 

bestaan, is herziening van 

de APV noodzakelijk. De 

twee aanwijzingsbesluiten 

worden samengevoegd in 

één aanwijzingsbesluit en 

daarin is een wijziging 

opgenomen voor het 

aanwijzen van 

losloopgebieden voor 

honden en een wijziging 

voor het gebruik van 

consumentenvuurwerk 

tijdens de jaarwisseling. 

 

4.2 (SD), 4-6-2018 

 

Voortgangsbericht rapportage 

sociaal domein. 

 

Port.houder: Sørensen 

Bijgaand voortgangsbericht ter 

informatie aanbieden aan de raad. 

De rapportage over het 

sociaal domein van het 

eerste kwartaal 2018 zal 

verschijnen tegelijk met de 

rapportage over het 

tweede kwartaal 2018 in 

augustus 2018. Het is niet 

mogelijk gebleken om een 

correctie rapportage over 

het eerste kwartaal nu te 

kunnen afleveren. 

4.3 (R&B), 24-5-2018. 

 

Archeologische vindplaats Duitse 

Weistraat Kerkdriel. 

 

Port.houder: Van Hoften 

In te stemmen met het doen van een 
archeologische opgraving t.b.v. 
waterberging op de locatie Duitse 
Weistraat te Kerkdriel. 
 

Het college heeft besloten 

om de archeologische 

vindplaats aan de Duitse 

Weistraat in Kerkdriel te 

laten opgraven als gevolg 

van een te realiseren 

waterberging. De 

opgraving biedt kansen om 

meer te weten te komen 

over de geschiedenis van 

deze locatie. 
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4.4 (JZ, BVEB), 28-5-2018. 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 

normenkader huishoudelijke hulp. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis nemen van de 

uitspraak van 1 mei 2018, 

zaaknummer AWB 17/6635. 

2. Hoger beroep instellen tegen 

de uitspraak. 

 

De rechtbank heeft het 

beroep van aanvraagster 

tegen de toekenning van 

huishoudelijke hulp voor 

drie uur per week gegrond 

verklaard, omdat de 

rechtbank van oordeel is 

dat het college zich niet 

mocht baseren op het 

normenkader dat het 

college heeft gehanteerd. 

De rechtbank heeft 

daarom zelf voorzien en 

vijfenhalf uur per week 

toegekend. Het college 

gaat in hoger beroep. 

 

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

 

Ontwerp-bestemmingsplan Rossum, 

herziening 2017, De Fazant naast nr. 

1. (BP 1171) 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan 

'Rossum herziening 2017, De 

Fazant naast nr. 1' (BP1171);  

2.  Het bestemmingsplan als 

ontwerp ter inzage leggen.  
 

Het college heeft besloten 

het bestemmingsplan 

'Rossum herziening 2017, 

De Fazant naast nr. 1' als 

ontwerp ter inzage te 

leggen. Dit 

bestemmingsplan maakt 

de toevoeging van één 

vrijstaande woning 

mogelijk op het perceel 

aan de Fazant in Rossum, 

kadastraal bekend als 

Rossum sectie D nummer 

1659. Tegen het ontwerp 

kunnen zienswijzen 

worden ingediend. 

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

 

Commissie Ruimte 20 juni 2018 

Raad 5 juli 2018 

 

Bestemmingsplan Velddriel, 

herziening 2017, St. Antoniusstraat  

te Velddriel (BP1166). 

 

Port.houder: De Vries 

In te stemmen met bijgaande 

zienswijzennotitie; 

De raad via bijgevoegde 

raadsvoorstel voorstellen om geen 

exploitatieplan vast te stellen zoals 

bedoeld in artikel 6.12 van de Wet 

ruimtelijke ordening; 

De raad via bijgevoegd raadsvoorstel 

voor te stellen het bestemmingsplan 

(ambtshalve) gewijzigd vast te 

stellen; 

Initiatiefnemer en indiener zienswijze 

per brief te informeren over uw 

besluit. 

 

Het bestemmingsplan 

“Velddriel herziening 2017, 

Sint Antoniusstraat” heeft 

als ontwerp ter inzage 

gelegen. Er is één 

zienswijzen ingekomen. 

Het plan wordt nu ter 

vaststelling voorgelegd 

aan de gemeenteraad.  
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4.7 (B&R), 31-5-2018. 

 

Beantwoording vraag PvdA/Groen 

Links over vergunning Molenstraat 

37. 

 

Port.houder: De Vries 

Akkoord te gaan met de 
beantwoording van de vraag door 
PvdA/Groen Links-fractie over een 
van rechtswege verleende 
vergunning aan de Molenstraat 37. 
 

De PvdA/Groen Links 

fractie heeft een vraag 

gesteld over een van 

rechtswege verleende 

vergunning voor een 

geitenstal aan de 

Molenstraat 37 te 

Hurwenen. De fractie wil 

graag een chronologisch 

overzicht van verleende 

vergunningen en 

toestemmingen van deze 

locatie. In het antwoord 

worden bedoelded stukken 

in een tabel opgesomd. 

4.8 (B&R), 5-6-2018 

 

Advies Algemeen Bestuur 

gemeenschappelijke regeling 

recreatieschap Nederijn, Lek en Waal 

 

Port.houder: De Vreede 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies voor het AB het 
recreatieschap Nederrijn, Lek en 
Waal. 

2. Het collegestandpunt in te laten 
brengen door wethouder De 
Vreede als bestuurlijke 
vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur van het 

recreatieschap Nederrijn, 

Lek en de Waal. 

Wethouder de Vreede 

brengt hier het 

collegestandpunt in. 

4.9 (B&R), 5-6-2018. 

 

Advisering sociaal domein. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Voorlopig stoppen met het 

vormen van één adviesraad 

Bommelerwaard sociaal 

domein; 

2. In te stemmen met 

bijgevoegde conceptbrief voor 

de Participatieraad Maasdriel. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief voor de 

clientenraad van de 

Centrumregeling 

Zorgproducten 

Bommelerwaard; 

4. In te stemmen met 

bijgevoegde conceptbrief voor 

de raad. 
 

Gemeenten Maasdriel en 

Zaltbommel hebben 

besloten om het 

samenvoegen van de 

adviesraden en de 

cliëntenraad van 

Zaltbommel en Maasdriel 

tot één adviesraad sociaal 

domein Bommelerwaard 

voorlopig te staken. Uit 

gesprekken met de 

betrokken partijen is 

gebleken dat er 

onvoldoende draagvlak is.  

 

 


