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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 17 juli 2018 No. 2018-27 

 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders, E.H.C. van Hoften, mevrouw J.H.A. Sørensen, P.A. de 

Vries en secretaris  A.P.J.M. de Jong 

Afwezig: wethouder J.H.L.M. de Vreede (vakantie) 
  

4.1 (Stafbureau), 11-7-2018. 

 

Verbijzonderd intern controleplan 

2018. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Vaststellen Plan van Aanpak 

Verbijzonderde Interne Controle 

2018 (inclusief normenkader). 

Het college stelt het plan 

van aanpak 

Verbijzonderde Interne 

Controle 2018 vast. 

4.2 (BVEB, team JZ), 8-7-2018. 

 

Beslissing op het bezwaarschrift van 

de heer Wiersma, mede namens 33 

omwonenden van de Industriestraat 2 

in Kerkdriel te Kerkdriel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

Het bestreden besluit van 20 maart 

2018 in stand te laten met aanvulling 

van de motivering. 

 

Het college heeft besloten 

om het besluit van 20 

maart 2018, met 

aanvulling van de 

motivering in stand te 

laten. 

4.3 (BVEB, team JZ), 9-7-2018. 

 

Beslissing op de bezwaarschriften 

van Van Zypp Advocaten te Arnhem, 

namens de heer R.M.W. Jagtenberg, 

(bezwaarde) . 

 

Port.houder: Burgemeester 

 

Het advies van de commissie over te 

nemen en als zodanig te besluiten. 

Het college heeft besloten 

om de last onder 

dwangsom van 11 mei 

2017, dat gericht was 

tegen de beëindiging van 

het gebruik op het perceel 

Hogewaard 1a te 

Heerewaarden als 

huisvesting voor 

arbeidsmigranten, te 

herroepen. Het 

dwangsombesluit van 2 

augustus 2017 wordt 

gedeeltelijk herzien. Het 

betreft hier de hoogte van 

de dwangsom. De 

invorderingsbeschikkingen 

en het besluit tot weigeren 

van de 

begunstigingstermijn zijn in 

stand gelaten. 

4.4 (B&R), 11-7-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen CDA 

mbt vaarincident Well. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te  stemmen met beantwoording 

van de raadsvragen conform 

bijgevoegde conceptbrief. 

Op 3 juli heeft de fractie 

van het CDA schriftelijke 

vragen gesteld aan het 

college met betrekking tot 

een vaarincident in Well. 

Het college heeft de 

vragen beantwoord. 
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4.5 (R&B), 9-7-2018. 

 

Afhandeling Motie Onderzoek 

mogelijkheden inzet verenigingen 

taken gemeenschap. 

 

Port.houder: Van Hoften 

1. In te stemmen met de 

informatiebrief ‘onderzoek 

inzet verenigingen voor 

gemeenschapstaken’ aan de 

leden van de gemeenteraad 

2. Met de verenigingen wordt 

proactief gecommuniceerd 

over wat zij aan mogelijkheden 

zien met betrekking tot 

gemeenschapstaken. 

 

De mogelijkheden voor de 

inzet van verenigingen 

voor gemeenschapstaken 

zijn onderzocht. 

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

 

Uitbreiding van het bedrijf aan De 

Geerden 4 te Velddriel en het 

vaststellen van het raamwerk t.b.v. 

uitwerking van onderhavig initiatief. 

 

Port.houder: De Vries 

 

1. Een positief standpunt in te 

nemen voor het planologisch 

mogelijk maken van een 

uitbreiding van het bedrijf aan 

De Geerden 4 te Velddriel. 

2. Vast te stellen dat bijgevoegd 

document 

‘Stedenbouwkundige richtlijn 

t.b.v. A2 zichtlocaties aan de 

Geerdenweg, 2018’ het 

raamwerk is dat door de 

gemeente wordt gehanteerd bij 

afweging binnen een 

deelgebied van 

bedrijventerrein De Geerden te 

Velddriel. 

3. Initiatiefnemer te informeren 

over besluit conform 

bijgevoegde conceptbrief. 

Het college heeft besloten 

om onder voorwaarden 

bereid te zijn medewerking 

te verlenen aan het 

uitbreiden van het bedrijf  

de Geerden 4 te Velddriel 

en het vaststellen van het 

raamwerk 

‘Stedenbouwkundige 

richtlijn t.b.v. A2 

zichtlocaties aan de 

Geerdenweg, 2018’. Het 

raamwerk zal door de 

gemeente worden 

gehanteerd bij afweging 

van verzoeken welke 

vallen binnen een 

deelgebied van 

bedrijventerrein De 

Geerden te Velddriel. 

4.7 (B&R), 11-7-2018. 

 

Subsidieregelingen sociaal-culturele 

activiteiten. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Het college vindt dat we binnen 

de bestaande middelen het 

beleid moeten realiseren 

(advies: breng de 

tegemoetkoming in huurkosten 

bijv. terug van 40% naar bijv. 

35% of 30%) 

2. Deze week opnieuw aanbieden 

opdat het college nog deze 

week een besluit kan nemen. 

3. Informeer eerst de 

verenigingen. 

 

4.8 (R&B), 11-7-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen VVD 

Maasdriel inzake tijdig onderhoud 

bermen. 

 

Port.houder: Van Hoften 

In te stemmen met de brief van de 
raad. 

Beantwoording 

raadsvragen van de heer 

Van der Zalm van VVD 

Maasdriel over tijdig 

onderhoud aan bermen 

voor verkeersveiligheid. 
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4.9 (B&R), 27-6-2018. 

 

Aanwijzen komgrenzen in het kader 

van de Wet Natuurbescherming. 

 

Port.houder: De Vries. 

1. De bebouwde komgrenzen zoals 
die van toepassing waren op de 
oude Boswet in te trekken. 

2. De nieuwe komgrenzen voor de 
Wet natuurbescherming vast te 
stellen. 

Het college heeft besloten 

de grenzen zoals die voor 

de oude Boswet van 

toepassing waren in te 

trekken en nieuwe 

komgrenzen vast te 

stellen. Dit is noodzakelijk 

als gevolg van de 

inwerkingtreding van de 

nieuwe Wet 

natuurbescherming en de 

actualisatie van de 

komgrenzen uit 1960 zoals 

die voor de oude Boswet 

van toepassing waren. De 

komgrenzen bepalen wie 

er bevoegd gezag is bij het 

kappen van de bomen. 

 


