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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 6 november 2018 No. 2018-39 

 

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 (BVEB, team JZ), 23-10-2018. 

 

Uitspraak Raad van State voorlopige 

voorziening bestemmingsplan 

Ammerzoden herziening 2017- 

Hooghaar ongenummerd. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Kennis nemen van de uitspraak 
van de Raad van State van 17 
oktober 2018. 

2. De door verzoekers gemaakte 
proceskosten vergoeden. 

 

Het college heeft 

kennisgenomen van de 

uitspraak van de Raad van 

State van 17 oktober 2018, 

waarbij een voorlopige 

voorziening is getroffen 

door te bepalen dat artikel 

3.1, aanhef en onder a, 

van de planregels van het 

bestemmingsplan 

‘Ammerzoden herziening 

2017, Hooghaar ong.’ 

komt te luiden: “De voor 

‘Agrarisch’ aangewezen 

gronden zijn bestemd 

voor: hobbymatig 

agrarisch grondgebruik”. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (FG), 25-10-2018. 

 

Privacybeleid Bommelerwaard. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Instemming en vaststelling 

Privacybeleid Bommelerwaard in het 

kader van de wet Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 
 
 

De gemeenten 

Zaltbommel en Maasdriel 

en de Bedrijfsvoerings-

eenheid Bommelerwaard 

spelen een cruciale rol bij 

het waarborgen van de 

privacy. De drie 

organisaties geven 

gezamenlijk door dit beleid 

een duidelijke richting aan 

privacy en laten zien hoe 

zij privacy waarborgen, 

beschermen en 

handhaven.  

 

De organisaties gaan op 

een veilige manier met 

persoonsgegevens om en 

respecteren de privacy van 

betrokkenen. 

Persoonsgegevens 

worden in 

overeenstemming met de 

wet- en regelgeving en op 

behoorlijke, zorgvuldige en 

aantoonbare wijze 

verwerkt. 

Persoonsgegevens 

worden alleen voor 

bepaalde, uitdrukkelijk 

omschreven en 

gerechtvaardigde doelen 

verzameld en verwerkt. 

Persoonsgegevens 

worden niet langer 

bewaard dan nodig is. 

Daarbij zorgt de gemeente 

voor passende beveiliging 

van persoonsgegevens. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (BVEB, team Financien), 30-10-2018. 

 

Raadsinformatiebrief 

septembercirculaire 2018. 

 

Port.houder: De Vreede 

In te stemmen met bijgevoegde 

raadsinformatiebrief over de 

septembercirculaire 2018 en deze ter 

kennisname aan te bieden aan de 

raad. 

In de septembercirculaire 

worden gemeenten op de 

hoogte gebracht van de 

ontwikkelingen in het 

gemeentefonds. Deze 

ontwikkelingen hebben 

invloed op de uitkering uit 

het gemeentefonds voor 

de gemeente Maasdriel. 

De effecten op de 

algemene uitkering worden 

in bijgevoegde 

raadsinformatiebrief ter 

kennisname aangeboden 

aan de raad. 

 

4.4 (B&R), 6-11-2018. 

 

Reflectie Centrumvisie 2016. 

 

Port.houder: De Vreede/De Vries 

1. Instemmen met een bredere 

interpretatie van de 

Centrumvisie 

2. Instemmen om geen 

aanpassing van de 

Centrumvisie te doen. 

 

 

Naar aanleiding van de 

commissie Ruimte van 18 

april 2018 heeft er een 

reflectie plaatsgevonden 

op de Centrumvisie van 

2016. De raad heeft het 

college verzocht om 

daarvoor, ook, met 

ondernemers in gesprek te 

gaan. Uit de gesprekken 

met de ondernemers-

(verenigingen) is naar 

voren gekomen dat de 

visie nog steeds van 

toepassing is maar dat hij 

minder eng uitgelegd zou 

moeten worden. Voor wat 

betreft het huidig beleid in 

de gemeente Maasdriel, 

verwoord in de 

Centrumvisie, zal de 

voorgestelde opdeling in 

drie gebieden als 

uitgangspunt worden 

gehanteerd. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

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

 

Raad 13 december 2018 

Benoeming leden Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

Port.houder: De Vries 

1. Met terugwerkende kracht tot 1 
oktober 2018 voor de periode tot 1 
oktober 2021 te benoemen: 
a. de heer S. (Sjef) van Elk als 
voorzitter 
b. mevrouw ir. M.F.J. (Mirjam) Steins 
als adviseur 
omgevingskwaliteit/rayonarchitect  
c. de heer ir. J. (John) van Dijk als 
adviseur 
2. Niet in te stemmen met de 
benoeming van een adviseur 
duurzaamheid (op afroep) 
3. Niet in te stemmen met aanpassing 
van de naamgeving van Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit naar Commissie 
Omgevingskwaliteit  
4. In te stemmen met het 
raadsvoorstel tot benoeming van de 
onder 1 genoemde leden 
 

In verband met het 

verlopen van de 

zittingstermijnen stemt het 

college in met de 

voordracht voor de 

benoeming van nieuwe 

commissieleden van de 

Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit. Het betreffende 

voorstel wordt voorgelegd 

aan de gemeenteraad ter 

instemming. De 

Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit is een verplicht 

orgaan dat aanvragen 

omgevingsvergunningen 

toetst indien van 

toepassing aan de 

welstandsnota en tevens 

het college adviseert bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. 

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

 

Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland 

2018 t/m 2020. 

 

Port.houder: Sørensen. 

1. In te stemmen met de 

continuering van deelname aan 

het Cultuur- en erfgoedpact 

Rivierenland Programma, in de 

periode 2018-2020.  

2. De financiële bijdrage aan dit 

programma van €22.437,- voor 

3 jaar te betalen uit de 

budgetten Kunst en Cultuur 

(6510000/438313)) en Transitie 

Beleid (6672000/438313). 
3. De verklaring van deelname te 

ondertekenen. 

Het programma wordt 

centraal gecoördineerd 

door Zinder Amateurkunst 

en uitgevoerd in 

samenwerking met lokale 

cultuur- en erfgoed 

aanbieders in de 

gemeente Maasdriel.  

Het Cultuur- en 

Erfgoedpact is een 

samenwerkingsverband 

van 10 gemeenten in de 

regio Rivierenland. Samen 

financieren de gemeenten 

50% van het programma. 

De andere 50% wordt 

betaald door de provincie 

Gelderland. De totale 

financiële bijdrage van 

gemeente Maasdriel aan 

het Cultuur& Erfgoedpact 

2018-2020 is €22.437,- 

voor 3 jaar.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

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

 

VAB verzoek St. Odradastraat 49 in 

Alem. 

 

Port.houder: De Vries. 

1. In principe medewerking te 

verlenen aan het VAB verzoek 

voor de sloop van de 

agrarische opstallen ten 

behoeve van de bouw van één 

woning aan de St. 

Odradastraat 49 in Alem  

2. De bijgevoegde conceptbrief te 

versturen  
 

Het college heeft op grond 

van het beleidskader voor 

voormalige agrarische 

bedrijfsbebouwing (VAB) 

principemedewerking 

verleend aan de 

toevoeging van één 

woning als tegenprestatie 

voor de beëindigen van 

het agrarische bedrijf aan 

de St. Odradastraat 49 in 

Alem en de sanering van 

de daar aanwezige 

agrarische opstallen. 

Voordat de procedure 

wordt opgestart, dient de 

initiatiefnemer een 

wijzigingsplan op te stellen 

en de benodigde 

onderzoeksrapporten aan 

te leveren. Hieruit moet 

blijken dat voldaan wordt 

aan een goede ruimtelijke 

ordening en dat belangen 

van omliggende percelen 

niet worden geschaad.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.8 (BVEB, team Financien),  

2-10-2018. 

 

Belastingverordeningen 2019. 

 

Port.houder:  de Vreede 

Instemmen om de 
belastingverordeningen aan de raad 
ter vaststelling aan te bieden. 
 

Het college heeft besloten 

de raad te verzoeken om 

een aantal de 

belastingverordeningen 

2019, waar de tarieven zijn 

gewijzigd, vast te stellen. 

Met uitzondering van de 

tarieven rioolheffing, 

precario, marktgelden en 

hondenbelasting die gelijk 

blijven, worden alle andere 

tarieven in 2019 met 2,5% 

geïndiceerd of wordt het 

wettelijke tarief 

gehanteerd. De opzet van 

de Legesverordening is in 

2019 geüniformeerd met 

de deelnemende 

gemeenten aan de 

Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR). Het 

algemene beleidsuit-

gangspunt bij de OZB van 

Maasdriel is: als de WOZ-

waarden stijgen dan dalen 

de tarieven recht 

evenredig. Omgekeerd 

uiteraard ook.  De OZB-

opbrengsten blijven 

exclusief indexering voor 

de gemeente gelijk. De 

autonome groei, dus de 

nieuwe panden die erbij 

zijn gekomen, zorgt wel 

voor extra groei van de 

opbrengst OZB.  

 

 


