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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 10 juli 2018 No. 2018-26 

 

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), 26-6-2018. 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 

verzoek om planschade Voorstraat 31 

te Ammerzoden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van 20 juni 2018 met zaaknummer 

AWB 17/6524. 

Het college heeft een 

verzoek om 

tegemoetkoming in 

planschade dat is 

ingediend naar aanleiding 

van de inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan 

‘Ammerzoden herziening 

2012, Zwin-Pasnagelhof’ 

afgewezen. Het hiertegen 

gerichte bezwaar was al 

ongegrond verklaard. Het 

beroep is nu ook 

ongegrond verklaard. 

 

4.2 (R&B), 3-7-2018. 

 

Vervanging camerasysteem raad 

gemeentehuis Maasdriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1.   In te stemmen met de 

vervanging van het 

verouderde camerasysteem 

in de raadzaal.  

2.   In te stemmen met de 

uitvoering vooruitlopend op 

de vaststelling van de 

bestuursrapportage 2018. 

3. In te stemmen met de 

preferred supplier. 

 

Het college van 

burgemeester en 

wethouders heeft besloten 

om het camerasysteem in 

de raadzaal van het 

gemeentehuis van 

Maasdriel te vervangen. 

4.3 (PD), 3-7-2018. 

 

Cie S&F 11-09-2018. 

Raad 27-9-2018 

Jaarverslag leerplicht 2017-2018. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het 

jaarverslag leerplicht 2017-

2018. 

2. Het jaarverslag leerplicht 2017-

2018 ter kennisname voor te 

leggen aan de commissie S&F 

en de raad 

In de leerplichtwet is 

opgenomen dat het 

college jaarlijks verslag 

uitbrengt aan de raad over 

het gevoerde 

leerplichtbeleid. Dit verslag 

moet inzicht bieden in de 

problematiek van het 

schoolverzuim en de wijze 

waarop de gemeente 

daarmee is omgegaan. 

Het door het college 

vastgestelde jaarverslag 

wordt ter kennisname 

voorgelegd aan de 

raadscommissie S&F en 

de Raad. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), juli 2018. 

 

Vaststelling subsidie 2017 Stichting 

Welzijn Bommelerwaard. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Kennis te nemen van het 

activiteitenverslag 2017 

(Bijlage 2) en de jaarstukken 

2017 (Bijlage 3) van Stichting 

Welzijn Bommelerwaard. 

2. De subsidie 2017 definitief vast 

te stellen op € 209.871. 

3. In te stemmen met bijgaande 

conceptbrief (Bijlage 1). 

 

Het college heeft kennis 

genomen van het 

activiteitenverslag en de 

jaarstukken 2017 van 

Stichting Welzijn 

Bommelerwaard en de 

verstrekte subsidie 

definitief vastgesteld. 

4.5 (B&R), 10-7-2018. 

 

Aanvraag vangnetregeling 

BUIGbudget 2017. 

 

Port.houder: Sørensen 

Vaststellen aanvraagformulier 

vangnetuitkering Participatiewet over 

uitkeringsjaar 2017. 

Gemeenten kunnen in 

aanmerking komen voor 

de vangnetregeling als de 

uitgaven aan 

bijstandsuitkeringen minus 

de ontvangsten uit 

inkomensdebiteuren het 

Buigbudget met meer dan 

5% overstijgen. Door een 

toename van het aantal 

uitkeringsgerechtigden in 

2017 is in de gemeente 

Maasdriel een tekort van 

5,4% ontstaan. Het college 

stemt in met het 

voorbereiden van een 

aanvraag voor de 

vangnetregeling en stemt 

in met de voorgestelde 

regionale maatregelen om 

tot tekortreductie te 

komen.  

 

4.6 (B&R), 27-6-2018. 

 

Anterieure overeenkomst St. 

Odradastraat 55 en 57. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met bijgaande 

anterieure overeenkomst voor 

het realiseren van twee VAB-

woningen aan de St. 

Odradastraat 55 en 57 te 

Alem. 

2. Initiatiefnemer te informeren 

middels bijgaande brief. 

 

 Er wordt een anterieure 

overeenkomst gesloten 

met initiatiefnemer van het 

plan voor de realisatie van 

twee VAB-woningen aan 

de St. Odradastraat 55 en 

57 te Alem. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (R&B), 26-6-2018. 

 

Participatie op rotondes. 

 

Port.houder: Van Hoften. 

1.    Niet akkoord te gaan met het 

toepassen van participatie in 

het onderhoud van rotondes, 

door burgers, verenigingen 

en commerciële bedrijven. 

2.  Voorleggen van het 

raadsvoorstel “Participatie op 

rotondes” aan de raad 

 

Het college heeft besloten 

geen participatie door 

burgers, verenigingen en 

commerciële bedrijven toe 

te passen bij het 

onderhouden van de 

rotondes in de gemeente 

Maasdriel. Belangrijkste 

afwegingen hiervoor zijn 

de (verkeers)veiligheid die 

rondom het onderhoud van 

de rotondes moet worden 

geborgd en de beperkte 

kosten en baten die hier 

tegenover staan. 

 

4.8 (R&B), 26-6-2018. 

 

Reviseren zoutstrooier. 

 

Port.houder: Van Hoften 

Het reviseren van zoutstrooier 

Stratos B50-36 in plaats van 

vervangen. 

 

Het college besluit tot 

revisie van een 

zoutstrooier. 

Oorspronkelijk zou een 

nieuw exemplaar gekocht 

worden, maar revisie blijkt 

voordeliger te zijn. 

4.9 (B&R), 10-7-2018. 

 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur 

Werkzaak Rivierenland 12 juli 2018. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies voor het Algemeen 
Bestuur Werkzaak Rivierenland 
van 12 juli 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 Werkzaak Rivierenland 

van 12 juli 2018. 

Wethouder Sørensen 

brengt hier het standpunt 

in. 

 


