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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 oktober 2018 No. 2018-36 

 

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

Sørensen en secretaris  G.T. Wildeman 

Afwezig met berichtgeving: P.A. de Vries (vakantie) 

  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (B&R), 5-10-2018. 

 

Handhaving voortdurende 

overtredingen aan de Bol in 

Heerewaarden. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Instemmen met de voorgestelde 

handhavingsaanpak. 

Het college heeft besloten 

handhavend op te treden 

tegen de Holding 

Scheepswerf 

Heerewaarden BV, Steeg 

1, 6624 BJ in 

Heerewaarden in verband 

met het, in strijd met het 

bestemmingsplan, afmeren 

van schepen/boten aan de 

Bol in Heerewaarden. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (B&R), 2-10-2018. 

 

Raad 8 november 2018 

Zienswijze bestuursrapportage 2018 

Werkzaak Rivierenland. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

Instemmen met bijgaand 

conceptraadsvoorstel met betrekking 
tot de bestuursrapportage 2018 

Werkzaak Rivierenland. 

 

Werkzaak Rivierenland is 

voor de gemeente 

Maasdriel de uitvoerder 

van de Participatiewet. 

Deze Gemeenschappelijke 

Regeling wordt 

gefinancierd door 

bijdragen van de negen 

deelnemende gemeenten. 

Op 2 oktober 2018 is de 

concept bestuurs-

rapportage 2018 voor 

zienswijzen aan de 

deelnemende gemeenten 

voorgelegd. De bestuurs-

rapportage laat zien dat 

het cliëntenbestand 

Participatiewet van de 

gemeente Maasdriel in het 

eerste halfjaar van 2018 

stabiel is gebleven. Het 

aantal inwoners met 

reguliere bijstand is licht 

afgenomen. Het college 

van Maasdriel adviseert de 

raad om in te stemmen 

met de bestuursrapportage 

en de bijbehorende 

begrotingswijziging 2018. 

Indien de raad instemt met 

de bestuursrapportage, 

levert dit een voordeel van 

€ 30.000 op voor de 

gemeente Maasdriel.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (R&B), 11-10-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur GR Avri  

18-10-2018. 

 

Port.houder: Van Hoften 

1. In te stemmen met het ambtelijk 

advies voor het Algemeen 

Bestuur GR Avri van 18 

oktober 2018; 

2. In te stemmen met de 

bestuursrapportage 2018 en 

een begrotingswijziging; 

3. Niet in te stemmen met het 

voorstel tot vaststelling van de 

tarieven voor 2019 en 

voorstellen om een tarief te 

hanteren waarbij optimaal 

scheidingsgedrag plaatsvindt 

door acceptabele prijsstelling; 

4. In te stemmen met het voorstel 

voor de inzameling van blik 

samen met glas; 

5. 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 18 oktober 2018. 

Wethouder Van Hoften 

brengt hier het 

collegestandpunt in. Het 

college stemt in met de 

bestuursrapportage 2018 

en een begrotings-

wijziging. Maasdriel stemt 

niet in met het voorstel tot 

vaststelling van de 

tarieven voor 2019. 

Maasdriel zal voorstellen 

een tarief te hanteren 

waarbij optimaal 

scheidingsgedrag 

plaatsvindt door 

acceptabele prijsstelling. 

Wel wordt ingestemd met 

het voorstel voor de 

inzameling van blik samen 

met glas; 

4.4 (B&R), 28-9-2018. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied herziening 2016, 

Paterstraat 8 ten behoeve van de 

ontwikkeling van de Zandstraat 8. 

 

Port.houder: De Vries 

1.    In te stemmen met het 

bijgevoegde 

ontwerpbestemmingsplan 

'Buitengebied herziening 

2016, Zandstraat 8"  

2.    Het bestemmingsplan 

'Buitengebied herziening 

2016, Zandstraat 8" als 

ontwerp ter inzage te leggen.  

 

 

Het college heeft besloten 

om het bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2016, Zandstraat 8’ als 

ontwerp ter inzage te 

leggen. Het 

bestemmingsplan is nodig 

voor de realisatie van een 

havenservicegebouw met 

bedrijfswoning en extra 

vierkante meters bebouwd 

oppervlak voor de reeds 

toegestane 

recreatiewoningen. Het 

ontwerp met alle 

bijbehorende stukken en 

onderzoeksrapporten zal 

gedurende zes weken ter 

inzage liggen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R), 8-10-2018. 

 

Gemeentelijke reactie in consultatie 

Regionale Ruimtelijke Strategische 

Visie. 

 

Port.houder: De Vries 

Het AB van de Regio Rivierenland 
overeenkomstig bijgevoegde 
conceptbrief te berichten dat er vanuit 
Maasdriel enkele aanpassingen 
worden gevraagd op de Regionale 
Ruimtelijke Strategische Visie. 

Het concept van de 

Regionale Ruimtelijke 

Strategische Visie is ter 

consultatie voorgelegd aan 

de cie. Ruimte van 3 

oktober 2018. Na een 

presentatie is het daar ook 

besproken. 

De commissie Ruimte 

vraagt het concept op 

enkele onderdelen aan te 

passen.  Het college heeft 

gehoord die behandeling 

besloten het AB van de 

Regio te verzoeken de 

visie op die onderdelen 

aan te passen. 

 

4.6 (B&R), 11-10-2018 

 

Zienswijzen begrotingswijziging 

2018 en doorwerking hiervan in de 

begroting van 2019 GGD. 

 

Port.houder: Sørenen 

Instemmen met het raadsvoorstel met 
daarin; 

a) Een zienswijze op de 
begotingswijziging 2018 Veilig 
Thuis. 

b) Een zienswijze op de 
structurele doorwerking van 
de begrotingswijziging Veilig 
Thuis voor 2019. 
 
 

De GGD Gelderland-Zuid 

heeft een begrotings-

wijziging met betrekking tot 

Veilig Thuis voor 

zienswijze aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

Het betreft een incidentele 

begrotingswijziging voor 

2018, met een structurele 

doorwerking naar 2019. 

De gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten 

hebben ieder de 

mogelijkheid een ziens-

wijze in te dienen. Het AB 

moet de zienswijzen 

betrekken bij de 

uiteindelijke vaststelling 

van de stukken in de 

vergadering van het AB op 

13 december 2018. 

4.7 (B&R), 9-10-2018. 

 

Beantwoording schriftelijke vragen 

CDA lokale brandweer in 

Veiligheidsregio. 

 

Port.houder; Burgemeester 

Instemmen met beantwoording van de 
raadsvragen conform bijgevoegde 
concept-brief. 
 
 

Op 19 september 2018 

heeft de fractie van het 

CDA schriftelijke vragen 

gesteld aan de 

burgemeester met 

betrekking tot lokale 

brandweer in de 

Veiligheidsregio. De 

burgemeester heeft de 

vragen beantwoord. 

 


