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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 28 augustus 2018 No. 2018-29 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten, wethouders: J.H.L.M. de Vreede, mevrouw J.H.A. Sørensen, E.H.C. van 

Hoften, P.A. de Vries en secretaris mevrouw G.T. Wildeman 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (B&R), 16-08-2018 

 

Voorstel nieuwe mediapartner en 

wijziging publicaties 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Instemmen met de overgang 

naar een nieuwe mediapartner 

voor het publiceren van de 

gemeentepagina. 

2. Instemmen met de overgang 

naar volledig digitaal 

publiceren van de wettelijke 

bekendmakingen. 

3. Instemmen met bijgevoegde 

brief aan de gemeenteraad. 

 

Het college heeft 

ingestemd met de 

overstap met de 

gemeentepagina naar een 

andere mediapartner, 

namelijk van Het Carillon 

(onderdeel van de 

Persgroep) naar Het 

Kontakt. De 

gemeentepagina zal een 

andere ‘look & feel’ krijgen 

door het volledig digitaal 

publiceren van de 

wettelijke 

bekendmakingen. Dit leidt 

tot een financieel voordeel, 

we sluiten aan bij de 

wetgeving die de overheid 

implementeert (volledig 

digitaal) en communicatief 

hebben we een extra 

middel om nieuws met 

onze inwoners te delen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (HRM), 13-07-2018 

 

Wijzigingen in artikel 1:2 lid 1 sub c, 

10d:26 leden 2 en 3 en 10d:31 lid 1 

CAR conform LOGA-brief 

TAZ/U201800181 

 

Port.houder: Burgemeester 

De door het LOGA aangekondigde 

wijzigingen van de 

arbeidsvoorwaarden in de circulaire 

van 29 mei 2018 (TAZ/U201800181) 

met terugwerkende kracht tot 1 juli 

2018 opnemen in de gemeentelijke 

arbeidsvoorwaardenregeling van de 

gemeente Maasdriel overeenkomstig 

bijlage I bij dit voorstel. 
 

In de LOGA-brief van 29 

mei 2018 worden de 

artikelen 1:2 lid 1 sub c, 

10d: 26 leden 2 en 3 en 

10d:31 lid 1 CAR 

gewijzigd. Het betreft 

tekstuele aanpassingen in 

de CAR-UWO ten aanzien 

van: 
 De aanstelling van 

de buitengewoon 
ambtenaar van de 
burgerlijke stand. 

 De grondslag voor 
de berekening van 
de hoogte van de 
aanvullende 
uitkering bij 
ontslag. 

 De reparatie van 
de ingangsdatum 
van de na-
wettelijke uitkering. 

 

4.3 (JZ), 1-8-2018 

 

Uitspraak rechtbank Gelderland 

betreffende voorlopige voorziening 

omgevingsvergunning geitenstal 

Molenstraat 37 Hurwenen  

 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 

van 30 juli 2018 met zaaknummer 

AWB 18/3226. 

 

De rechtbank heeft het de 

voorlopige voorziening 

tegen de verleende 

vergunning voor een 

geitenstal aan Molenstraat 

37 ongegrond verklaard. 

Tegen de uitspraak staan 

geen verdere 

rechtsmiddelen open.  

 

 

4.4 (I&A), 13-8-2018. 

 

Calamiteitenplan archiefruimte 

gemeente Maasdriel 2018 

 

Port. Houder: Burgemeester 

 

1. Vaststellen van het 

calamiteitenplan archiefruimte 

gemeente Maasdriel 2018.  

2. Het opnemen van het 

calamiteitenplan bij het 

Ontruimingsplan Gemeente 

Maasdriel. 

 

Voor de gemeentelijke 

archieven is het 

noodzakelijk een 

calamiteitenplan op te 

stellen. Met dit 

calamiteitenplan wordt 

voorkomen of beperkt dat 

er schade optreedt tijdens 

een noodsituatie waarbij 

archieven beschadigd of 

verloren dreigen te gaan.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5  (ODR via regiofunctionaris), (B&R), 15-

08-2018 

 

Herhuisvesting ODR – Regio 

rivierenland 

 

Port. Houder: De Vreede  

 

Instemming te verlenen voor aankoop 

door de ODR van het pand J.S. de 

Jongplein 2 te Tiel. 

 

Regio Rivierenland en 
Omgevingsdienst 
Rivierenland (ODR) gaan 
van locatie wisselen. Dit 
vanwege een 
ruimtegebrek binnen de 
huidige locatie van de 
ODR terwijl Regio 
Rivierenland binnen haar 
huidige locatie ruimte 
over heeft vanwege 
verhuizing van de GGD. 
Het college wordt 
gevraagd in te stemmen 
met de aankoop van het 
pand door de ODR. 

 

4.6 (R&B), 15-08-2018 

 

Advies Algemeen Bestuur GR Avri 6 

september 2018  

 

Port. houder: Van Hoften 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

van 6 september 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 6 september 2018. 

Wethouder Van Hoften 

brengt hier het 

collegestandpunt in. 
 

4.7 (Fin, BVEB), -08-2018 

 

Bestuursrapportage 2018 

 

Port. houder: De Vreede 

De bestuursrapportage 2018 inclusief 

de ter inzage liggende 

begrotingswijziging 2018 aan te 

bieden aan de gemeenteraad op 27 

september 2018. 

 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten de 

bestuursrapportage 

(berap) 2018 aan te 

bieden aan de raad. Het 

nieuwe geprognosticeerde 

saldo van de begroting na 

vaststelling van deze 

berap komt daarmee op 

een positief saldo van 

€ 50.000.   

  

 

 


