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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 30 oktober 2018 No. 2018-38 

 

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

mevrouw J.H.A. Sørensen en secretaris  G.T. Wildeman 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1  (PD), 10-10-2018. 

 

Cie S&F 27-11-2018. 

Raad 13-12-2018. 

Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Maasdriel 

2018. 

 

Port.houder: Burgemeester 

De verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Maasdriel 

2018 ter vaststelling aan te bieden 

aan de gemeenteraad. 

 

Op 25 mei 2018 is de Wet 

bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) 

vervangen door de 

Algemene Verordening 

Gegevensbescherming 

(AVG). Daarom moet de 

huidige verordening 

basisregistratie personen 

aangepast worden aan de 

AVG. Het college stelt voor 

de verordening gegevens-

verstrekking basis-

registratie personen 

Maasdriel 2018 vast te 

stellen in de vergadering 

van de raad van Maasdriel 

op 12 december 2018. In 

de verordening gegevens-

verstrekking BRP worden 

door de raad kaders 

gesteld over verstrekking 

van gegevens uit de 

basisregistratie personen 

aan derden. Ook is de 

verordening de delegatie 

van de bevoegdheid om 

nader beleid vast te stellen 

voor gebruik van 

persoonsgegevens 

geregeld. 

4.2 (R&B), 22-10-2018. 

 

Beantwoording vragen VVD inzake 

verkeersveiligheid. 

 

Port.houder: wethouder De Vreede 

 

 

In te stemmen met de brief aan de 

raad inzake verkeersveiligheid voor 

kinderen 

Beantwoording 

raadsvragen van de heer 

N.J. Hooijmans over 

verkeerveiligheid voor 

kinderen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 30-10-2018. 

 

Veranderopgave inburgering. 

 

Port.houder: wethouder Sørensen 

1. Kennisnemen van de 

hoofdlijnenbrief van 

‘Veranderopgave Inburgering’.  

2. Instemmen met regionale 

verkenning van de 

veranderopgave inburgering.  

 

Uit evaluaties is gebleken 

dat het huidige stelsel van 

inburgering niet effectief is. 

Minister Koolmees heeft 

daarom begin juli een brief 

naar de Tweede Kamer 

gestuurd waarin hij de 

hoofdlijnen van de 

veranderopgave 

inburgering beschrijft. De 

impact van de 

veranderopgave is 

verkend in het regionale 

beleidsoverleg 

statushouders. Het college 

is geïnformeerd over de 

belangrijkste wijzigingen 

en stemt in met een 

regionale verkenning. 

Deze regionale verkenning 

is wenselijk omdat het 

onvermijdelijk is dat 

deeltaken van het nieuwe 

inburgeringsstelsel 

regionaal belegd worden. 



B&W besluitenlijst  30- 10-2018PR 3

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (B&R), 23-10-2018. 

 

Het wijzigen van de bestemming van 

een pand om een kinderdagverblijf 

en de buitenschoolse opvang te 

vergroten en brandveilig te mogen 

gebruiken. De aanvraag heeft 

betrekking op Kinderdagverblijf ’t 

Veldmuisje, Voorstraat 75 in 

Velddriel. 

 

Port.houder: wethouder De Vries 

1. In te stemmen met de 

beantwoording van de zienswijze; 

2. In te stemmen met aangepast 

besluit waarbij het parkeren 

opgelost wordt in de openbare 

ruimte, overeenkomstig de wijze 

zoals dit al jaren plaatsvindt; 

3. De ODR te mandateren om tot 

verdere afhandeling over te gaan. 

 
 

De aanvraag heeft 

betrekking op het 

wijzigen van de 

bestemming van een 

pand om een 

kinderdagverblijf en de 

buitenschoolse opvang 

te vergroten en 

brandveilig te mogen 

gebruiken. De aanvraag 

heeft betrekking op 

Kinderdagverblijf ’t 

Veldmuisje, Voorstraat 

75 in Velddriel. De 

aanvraag is in strijd met 

de regels van het 

geldende 

bestemmingsplan.  

Het college stemt in met 

de ingediende zienswijze 

en op basis van de 

zienswijze wordt 

besloten dat het 

parkeren opgelost wordt 

in de openbare ruimte, 

overeenkomstig de wijze 

zoals dit al jaren 

plaatsvindt. Het besluit 

zal via de reguliere wijze 

gepubliceerd worden.  

 

4.5 (R&B), 25-10-2018. 

 

Raadsinformatiebrief Voortgang 

afwikkeling moties. 

 

Port.houder: Wethouders De Vries, De 

Vreede en Van Hoften. 

Vaststellen van de 
raadsinformatiebrief Voortgang 
afwikkeling moties. 

Het college heeft de 

raadsinformatiebrief 

Voortgang afwikkeling 

moties’ vastgesteld. 

Omdat een aantal moties 

langere tijd nodig heeft om 

af te wikkelen, informeert 

het college middels de 

raadsinformatiebrief de 

gemeenteraad over de 

voortgang van de 4 

moties. 

 


