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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 4 september 2018 No. 2018-30 

 

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

Hoften en secretaris mevrouw G.T. Wildeman 

Afwezig: wethouder P.A de Vries (vakantie) 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

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

 

Vervangingsbesluit 

archiefbescheiden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Analoge documenten te 

vervangen door digitale 

reproducties met 

terugwerkende kracht tot 13-

03-2017 (aanvangsdatum 

BVEB) 

2. Het  Handboek Vervanging 

voor gemeente Maasdriel vast 

te stellen. 

 

 

Het college heeft besloten 
om papieren documenten 
te vervangen door digitale 
exemplaren, waarbij de 
papieren documenten 
worden vernietigd. Het 
digitale exemplaar wordt 
het origineel.  
In het Handboek 
Vervanging ligt de 
procedure vast met 
betrekking tot het 
vervangen van 
archiefbescheiden.  De 
kwalificaties die van 
toepassing zijn op het 
proces van vervanging zijn 
in het Handboek 
Vervanging   uitvoerig 
beschreven.  

 

4.2 (B&R), 20-8-2018. 

 

Cie. Ruimte 3 oktober 

Raad 25 oktober 

 

Afhandeling motie verduurzaming 

maatschappelijk vastgoed; geen 

gemeentelijk vastgoed (M2017-03). 

 

Port.houder: Van Hoften 

1. De “Subsidieregeling 

duurzaamheidsscan voor 

maatschappelijke organisaties 

gemeente Maasdriel” vast te 

stellen. 

2. De kosten voor de 

subsidieregeling te dekken uit 

de beschikbare middelen voor 

duurzaamheidsinitiatieven.  

3. De raad voor te stellen de 

Verordening 

Stimuleringslening  

Duurzaamheid Non-

profitorganisaties gemeente 

Maasdriel vast te stellen en de 

overeenkomst met de SVn aan 

te passen.  

4. De raad voorstellen om in ‘19 

en ‘20 € 100.000,- beschikbaar 

te stellen in een revolverend 

SVn fonds. 

 

 

Het college heeft een 
subsidieregeling 
vastgesteld op basis 
waarvan non-profit- 
organisaties subsidie 
kunnen krijgen voor het 
uitvoeren van een 
duurzaamheidsscan. Dit 
wordt gedaan om het 
verduurzamen van de 
gebouwen van stichtingen 
en verenigingen te 
bevorderen. Verder stelt 
het college de raad voor 
om een verordening vast 
te stellen op basis 
waarvan non-profit 
organisaties in Maasdriel 
geld kunnen lenen voor de 
verduurzaming van hun 
vastgoed. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 17-8-2018. 

 

Cie. Ruimte 3 oktober 

 

Bespreeknotitie commissie Ruimte, 

consultatie Regionale Ruimtelijke 

Strategische Visie. 

 

Port.houder: De Vries. 

1. Het concept van de Regionale 

Ruimtelijke Strategische Visie 

te onderschrijven 

2. In te stemmen met doorleggen 

van bijgevoegde 

bespreeknotitie en 

bijbehorende stukken voor 

consultatie van cie. Ruimte d.d. 

3 oktober 2018  

 

Vanuit de Regio 

Rivierenland is het concept 

van de Regionale 

Ruimtelijke Strategische 

Visie ter consultatie aan de 

gemeente aangeboden. 

Het college kan de visie 

onderschrijven en legt die 

ter bespreking en 

consultatie door naar de 

cie. Ruimte van 3 oktober 

2018. 

 

4.4 (B&R), 24-8-2018. 

 

Vaststelling bestemmingsplan 

Kerkdriel herziening 2017- Duitse 

Weistraat tussen 12 en 14. 

 

Port.houder: De Vries 

1. De raad via bijgevoegd 

raadvoorstel voor te stellen het 

bestemmingsplan "Kerkdriel 

herziening 2017, Duitse 

Weistraat tussen 12 en 14" 

gewijzigd vast te stellen; 

2. In te stemmen met de 

bijgevoegde ‘’Nota van 

zienswijzen’’ en voorgestelde 

wijzigingen. 

Aan de raad wordt 

voorgesteld om het 

bestemmingsplan 

"Kerkdriel herziening 2017, 

Duitse Weistraat tussen 12 

en 14" gewijzigd vast te 

stellen. Dit 

bestemmingsplan maakt 

de realisatie van een 

waterberging mogelijk op 

twee percelen gelegen aan 

de Duitse Weistraat te 

Kerkdriel, kadastraal 

bekend als gemeente 

Maasdriel, sectie M, 

nummer 520 en 531. De 

waterberging is 

noodzakelijk om 

wateroverlast bij hoog 

water of hevige regenval in 

de kern Kerkdriel en het 

buitengebied waarop de 

kern afwatert te 

voorkomen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5  (R&B), 28-8-2018. 

 

Cie. Ruimte 3 oktober 

Raad 25 oktober 

 

Actualiseren begraafplaatsenbeleid. 

 

Port.houder: Van Hoften. 

1. De raad voor te stellen de 

Beheersverordening 

begraafplaatsen 2019 vast te 

stellen volgens bijgevoegd 

raadsvoorstel 

2. Vaststellen van het 

geactualiseerde 

Uitvoeringsbesluit graven, 

asbezorging, gedenkplaatsen 

en grafbedekkingen 2019, dit 

besluit is pas van kracht na 

vaststelling van de 

Beheersverordening 

begraafplaatsen 2019 door de 

raad 

3. De raad voor te stellen de 

Verordening op de heffing en 

de invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2019 

vast te stellen volgens 

bijgevoegd raadsvoorstel 

Het college heeft 
ingestemd met de 
actualisatie van de 
Beheersverordening 
begraafplaatsen 2019,  het 
Uitvoeringsbesluit graven, 
asbezorging, 
gedenkplaatsen en 
grafbedekkingen 2019 en 
Verordening op de heffing 
en de invordering van 
lijkbezorgingsrechten 
2019. Het college legt het 
bijbehorende 
raadsvoorstel voor aan de 
gemeenteraad. 

4.6 (B&R), 4-9-2018. 

 

Aanstelling onbezoldigd 

gemeenteambtenaar. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Aanstelling van diverse (onbezoldigd) 
gemeenteambtenaren. 
 
 

Burgemeester en 

wethouders hebben de 

Afdeling Juridische Zaken 

gemandateerd om 

toezichthouders te 

belasten met het toezicht 

op de naleving van de 

bepalingen van de 

Algemene plaatselijke 

verordening, de Wet 

basisregistratie personen,  

de Wet algemene 

bepalingen 

omgevingsrecht, de 

hoofstukken I t/m III van de 

Woningwet, de Wet 

ruimtelijke ordening, de 

Wet milieubeheer en de 

Wet bodembescherming. 

Om externe 

toezichthouders te kunnen 

belasten met het toezicht, 

dienen zij eerst te worden 

aangesteld als 

(onbezoldigd) 

gemeenteambtenaar. 

Hiertoe dient het 

onderhavige voorstel en 

bijgevoegde besluit. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (B&R), 30-8-2017. 

 

Beantwoording schriftelijke vragen 

fractie PvdA-GroenLinks met 

betrekking tot geitenhouderij 

Molenstraat 37, Hurwenen en H.C. de 

Jonghweg 12 in Rossum. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met bijgevoegde 
beantwoording van de 
schriftelijke vragen van de fractie 
PvdA-GroenLinks d.d. 6 juli 2018 
met betrekking tot de 
omgevingsvergunning geitenstal 
Molenstraat 37. 

2. In te stemmen met bijgevoegde 
beantwoording van de 
schriftelijke vragen van de fractie 
PvdA-GroenLinks d.d. 20 
augustus 2018 met betrekking tot 
de geitenhouderij H.C. de 
Jonghweg 12 . 

De fractie van PvdA-Groen 

Links heeft op 6 juli en 20 

augustus 2018 schriftelijke 

vragen gesteld met 

betrekking tot de actuele 

situatie (zowel dieren als 

bouwwerken) bij de 

geitenhouderijen op de 

locaties Molenstraat 37 in 

Hurwenen en H.C. de 

Jonghweg 12 in Rossum. 

Het college heeft de ODR 

daarop de opdracht 

gegeven om deze locaties 

te bezoeken. De 

constateringen tijdens 

deze controles zijn 

verwerkt in twee 

antwoordbrieven die door 

het college aan de raad 

worden verzonden. 

 


