
B&W besluitenlijst  12-6-2018PR 1

            
                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 12 juni 2018  No. 2018-22 

 

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 (team JZ, BVEB), 4-6-2018. 

 

Bezwaarschrift tegen intrekking van 

de omgevingsvergunning voor het 

oprichten van een onbemand 

tankstation aan de Blankensteijn 21 

te Hedel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Het bestreden besluit van 5 juli 2017 

te herroepen. 

 

Het college heeft besloten 

om het besluit van 5 juli 

2017 te herroepen. 

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

 

Ontwerpbestemmingsplan 

'Buitengebied herziening 2017, 

Akkerseweg 13b" ten behoeve van 

uitbreidingsplannen Quik 

aardappelverwerking. 

 

 

 

1. In te stemmen met het 

bijgevoegde 

ontwerpbestemmingsplan 

'Buitengebied herziening 

2017, Akkerseweg 13b"  

2.    Het bestemmingsplan 

'Buitengebied herziening 

2017, Akkerseweg 13b" 

als ontwerp ter inzage leggen;  

3.    Een mer-beoordelingsbesluit 

te nemen waarin wordt 

aangegeven dat vanwege het 

veranderen van de inrichting 

een MER niet vereist is.  

 

Het college heeft besloten 

om het bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2017, Akkerseweg 13b’ als 

ontwerp ter inzage te 

leggen. Het 

bestemmingsplan is nodig 

om de bedrijfsuitbreiding 

van het groothandel en het 

aardappelverwerkings-

bedrijf Quik mogelijk te 

maken. Het ontwerp met 

alle bijbehorende stukken 

en onderzoeksrapporten 

zal gedurende zes weken 

ter inzage liggen. 

4.3 (B&R), 31-5-2018. 

 

Handhaving voortdurende 

overtredingen aan de Bol in 

Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen met de voorgestelde 

handhavingsaanpak tegen het 

afmeren aan de Bol in 

Heerewaarden. 

Het college heeft besloten 

handhavend op te treden 

te gen de Holding 

Scheepswerf 

Heerewaarden BV, Steeg 

1, 6624 BJ in 

Heerewaarden. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 8-6-2018. 

 

Aanwijzing directeur Publieke 

Gezondheid als toezichthouder wet 

Kinderopvang vanuit GGD 

Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. De Directeur Publieke 
Gezondheid van de GGD 
Gelderland –Zuid met 
terugwerkende kracht per 1 
januari 2018 aan te wijzen als 
toezichthouder zoals bedoeld in 
artikel 1.61 lid 2 van de Wet 
kinderopvang. 

2. De Directeur Publieke 
Gezondheid toe te staan om één 
of meedere medewerkers van de 
GGD-Gelderland-Zuid aan te 
wijzen om onder 
verantwoordelijkheid van de 
Directeur Publieke Gezondheid 
op te treden als toezichthouder in 
het kader van de Wet 
kinderopvang. 

3. Eerdere besluiten met betrekking 
tot aanwijzing van de GGD en/of 
andere functionarissen van de 
GGD en/of de Directeur Publieke 
Gezondheid van de GGD 
Gelderland-Zuid als 
toezichthouder inzake 
kinderopvang en/of 
peuterspeelzalen per 1 januari 
2018 in te trekken. 

Op 1 januari 2018 is de 

nieuwe Wet kinderopvang 

ingegaan en is eveneens 

de harmonisatie 

Peuterspeelzalen 

doorgevoerd. In de oude 

wet was de directeur van 

de GGD gemandateerd als 

toezichthouder. Door de 

invoering van de nieuwe 

wet moet dit opnieuw 

geregeld worden. 

 


