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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op maandag 25 juni 2018 No. 2018-24 

 

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 (B&R), 15-6-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen D66 

(2018-10). 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen met de beantwoording 

van de raadsvragen conform 

bijgevoegde conceptbrief. 

Op 4 juni 2018 heeft de 

fractie van D66 schriftelijke 

vragen gesteld aan het 

college met betrekking tot 

de stroomstoring 

verzorgingshuis De 

Leyenstein te Kerkdriel. 

4.2 (JZ, BVEB), 18-6-2018. 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 

handhaving houtkachel Well. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Kennis te nemen van de 

uitspraak van 6 april 2018 met 

zaaknummer AWB 17/6339. 

2. De ODR te verzoeken om in 

het vervolg voldoende 

onderzoek te doen naar 

(gestelde) overtredingen. 

 

Het college heeft een 

verzoek om handhavend 

op te treden tegen overlast 

van een houtkachel 

afgewezen. De rechtbank 

heeft het daartegen 

gerichte beroep gegrond 

verklaard, omdat het 

college voorafgaand aan 

het besluit onvoldoende 

onderzoek heeft verricht. 

De rechtbank heeft de 

gevolgen van het besluit 

toch in stand gelaten, 

omdat later alsnog 

voldoende onderzoek is 

gedaan. 

4.3 (B&R), 11-6-2018. 

 

Vaststelling subsidie MEE 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van de 

financiële 

productieverantwoording van 

MEE over 2017 en de 

jaarrekening MEE 2017. 

2. De subsidie 2017 definitief vast 

te stellen op € 185.787,15. 

3.  In te stemmen met de 

bijgaande conceptbrief.  

Het college heeft kennis 

genomen van de financiële 

productieverantwoording 

van MEE over 2017 en de 

subsidie 2017 definitief 

vastgesteld. 

4.4 (B&R), 18-6-2018. 

 

Vaststelling subsidie Patch 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van de 

financiële 

productieverantwoording van 

Patch over 2017 en het 

jaarverslag Patch 2017. 

2. De subsidie 2017 definitief vast 

te stellen op € 34.433,00. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief. 

 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

jaarverslag en de 

financiële verantwoording 

van Patch over 2017 en de 

subsidie 2017 definitief 

vastgesteld op het bedrag 

van de gerealiseerde 

uitgaven. 
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4.5 (B&R), 14-6-2018. 

 

Jaarverslag kinderopvang 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Instemmen met het jaarverslag 

Kinderopvang 2017 (bijlage 1). 

2. Het jaarverslag Kinderopvang 

2017 ter verantwoording 

toesturen aan de Inspectie van 

het Onderwijs. 

3. Instemmen met de 

conceptbrief aan de raad 

(bijlage 2). 

Het jaarverslag 

Kinderopvang 2017 is 

vastgesteld en wordt vóór 

1 juli ter verantwoording 

toegestuurd aan de 

Inspectie van het 

onderwijs. De resultaten 

worden voor kennisgeving 

aangeboden aan de 

gemeenteraad. 

4.6 (B&R), 12-6-2018. 

 

Jaarverslag en vaststelling subsidie 

2017 preventieprogramma GGZ Ypse. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

jaarverslag 

preventieprogramma GGZ 

2017 van Ypse. 

2. De subsidie 2017 definitief vast 

te stellen op € 13.091,30 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

jaarverslag 2017 

preventieprogramma GGZ 

van Ypse en de subsidie 

2017 definitief vastgelegd. 

4.7 (B&R), 4-6-2018. 

 

Jaarverslag en subsidievaststelling 

STMR Maatschappelijk Werk 2017 en 

STMR Jeugdgezondheidszorg 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 
jaarverslag van STMR (Santé 
Partners) over 2017. 

2. De subsidie 2017 voor 
Jeugdgezondheidszorg definitief 
vast te stellen op € 334.143,00;  

3. In te stemmen met bijgaande 
conceptbrief. 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

jaarverslag 2017 

Algemeen Maatschappelijk 

Werk (AMW) en 

Jeugdgezondheidszorg 

(JGZ) van Stichting 

Thuiszorg en 

Maatschappelijk Werk 

Rivierenland (STMR, 

onderdeel Santé Partners) 

en de subsidie 2017 

definitief vastgesteld. 

4.8 (B&R), 4-6-2018. 

 

Jaarverslag en vaststelling subsidie  

2017 Bibliotheek Rivierenland. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 
jaarverslag en de jaarrekening 
2017 van Bibliotheek 
Rivierenland. 

2. De subsidie 2017 definitief vast te 
stellen op € 414.969,00. 

3. In te stemmen met bijgaande 
conceptbrief. 

 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

jaarverslag en de 

jaarrekening 2017 van 

Bibliotheek Rivierenland 

en de verstrekte subsidie 

definitief vastgesteld. 
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4.9 (B&R), juni 2018. 

 

Raadsinformatiebrief over de 

voortgang op de Wet Banenafspraak 

(vierde kwartaal 2017). 

 

Port.houder: Sørensen 

Instemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief over de 
voortgang van arbeidsmarktregio 
Rivierenland in het kader van de 
banenafspraak. 
 

Eind mei 2018 is de meest 

recente trendrapportage 

banenafspraak opgeleverd 

waarin de behaalde 

resultaten tot en met het 

vierde kwartaal 2017 

worden gepresenteerd. De 

resultaten laten zien dat 

werkgevers in de 

marktsector in onze 

arbeidsmarktregio 

Rivierenland op de weg 

zijn het aantal van 420 

banen in 2017 

(ruimschoots) te behalen. 

De werkgevers in de 

overheidssector hebben 

de landelijke doelstelling 

nog niet gehaald. 

Gemeente Maasdriel 

voldoet aan haar 

taakstelling. 

4.10 (B&R), 8 juni 2018. 

 

Veststelling subsidie 2017 Stichting 

Peuterspeelzalen Maasdriel (SPM) 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 
jaarverslag en –rekening 2017 
van Stichting Peuterspeelzalen 
Maasdriel; 

2. De subsidie peuterspeelzaalwerk 
2017 definitief vast te stellen op 
€ 227.538,00; 

3. De subsidie VVE 2017 definitief 
vast te stellen op € 56.209,00; 

4. In te stemmen met bijgaande 
conceptbrief. 

Stichting Peuterspeelzalen 

Maasdriel (SPM) heeft in 

2017 een subsidie van 

€228.724,00 ontvangen 

voor de uitvoering van het 

peuterspeelzaalwerk. 

Daarnaast heeft SPM nog 

een subsidie ontvangen 

van € 56.209,00 voor de 

uitvoering van Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

(VVE). Het college heeft 

de subsidie aan SPM, na 

beoordeling van de 

ingediende jaarstukken, 

definitief vastgesteld. 

4.11 (R&B), 19 juni 2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur GR Avri 28 

juni 2018 

 

Port.houder: Van Hoften 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies voor het Algemeen 
Bestuur GR Avri van 28 juni 
2018; 

2. Het collegestandpunt in te laten 
brengen door wethouder Van 
Hoften als bestuurlijke 
vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijke advies voor de 

vergadering van het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

op 28 juni 2018. 

Wethouder Van Hoften 

brengt hier het 

collegestandpunt in. 
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4.12 (B&R), 1 juni 2018 

 

Anterieure overeenkomst 

Groenestraat 2a/2b Hurwenen. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het realiseren 
van 10 camperplaatsen. 

2. In te stemmen met bijgevoegde 
anterieure overeenkomst voor het 
realiseren van tien 
camperplaatsen en acht 
camperloften op het perceel 
Groenestraat 2a/2b in Hurwenen. 

3. Initiatiefnemer te informeren 
middels bijgevoegde brief. 

Er wordt een anterieure 

overeenkomst gesloten 

met initiatiefnemer van het 

plan voor realisatie van 

tien camperplaatsen en 

acht camperloften op het 

perceel Groenestraat 

2a/2b in Hurwenen 

4.13 (B&R), 20-6-2018. 

 

Vergadering AB Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met ambtelijk 
advies. 

2. Dit advies kenbaar te maken in 
de betreffende vergadering. 

3. College informeren na de 
vergadering van 28 juni 2018. 

 

Het college heeft besloten 

in te stemmen met het 

advies en kennis te nemen 

van de opmerkingen over 

de agenda van het AB 

Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid t.b.v. de 

vergadering van 28 juni 

2018. 

4.14 (B&R), 21-6-2018. 

 

Raad 5 juli 2018 

Procedure benoeming voorzitter 

Regio Rivierenland. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Herbevestigen van het 
bijgevoegde profiel van de 
voorzitter van Regio Rivierenland 
voor de periode 2018-2022. 

2. De heer Beenakker, 
burgemeester van gemeente Tiel, 
aan te wijzen als 
gemeenschappelijk lid van het 
Algemeen Bestuur van Regio 
Rivierenland. 

Het college heeft 

ingestemd de raad voor te 

leggen de heer Beenakker, 

burgemeester van 

gemeente Tiel, aan te 

wijzen als 

gemeenschappelijk lid van 

het AB van Regio 

Rivierenland. 

4.15 (BVEB, team I&A), 22-6-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur 

gemeenschappelijke regeling RAR, 

28 juni 2018. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies voor het Algemeen 
Bestuur RAR van 28 juni 2018. 

2. Het collegestandpunt in te laten 
brengen door H. van Kooten als 
bestuurlijke vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijk advies voor het 

AB RAR. 

Burgemeester Van Kooten 

brengt hier het 

collegestandpunt in 

4.16 (B&R), 21-6-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur GGD 28 

juni 2018. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies voor het Algemeen 
Bestuur GGD Gelderland-Zuid 
van 28 juni 2018. 

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

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijk advies voor het 

AB GGD Gelderland-Zuid 

van 28 juni 2018. 

Wethouder Sørensen 

brengt hier het 

collegestandpunt in. 

 


