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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 13 november 2018 No. 2018-40 

 

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 (B&R), 5-11-2018. 

 

Advies Algemeen Bestuur Regio 

Rivierenland 14 november 2018. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. In te stemmen met het ambtelijk 
advies van 14 november 2018. 

2. Het collegestandpunt in te laten 
brengen door Burgemeester Van 
Kooten als bestuurlijke 
vertegenwoordiger. 

Het college heeft 

ingestemd met het 

ambtelijk advies voor het 

AB Regio Rivierenland.  

Op de agenda staat onder 

andere de voortgang 

ontwikkeling breedband in 

regio Rivierenland. 

4.2 (B&R), nov. 2018. 

 

Cie Ruimte 28-11-2018 

Raad 13-12-2018 

Vaststellen bestemmingsplan 

Buitengebied herziening 2017, 

Walderweg 2-4 ten behoeve van de 

vestiging van het grond –en 

aannemingsbedrijf (BP 1168). 

 

Port.houder: wethouder De Vries 

1. In te stemmen met bijgaande 

zienswijzennotitie; 

2. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voorstellen om 

geen exploitatieplan vast te 

stellen zoals bedoeld in artikel 

6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

3. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen; 
4. Initiatiefnemer en indieners 

zienswijzen te informeren 
over de voordracht aan de 
raad. 

 
 

Het bestemmingsplan 

“Buitengebied herziening 

2017, Walderweg 2-4” 

heeft vanaf 12 juli tot en 

met 22 augustus 2018 

voor een periode van 6 

weken als ontwerp ter 

inzage gelegen. Er zijn 2 

zienswijzen ingekomen.  

De zienswijzen zijn 

samengevat en van een 

reactie voorzien. Het plan 

wordt nu ter vaststelling 

voorgelegd aan de 

gemeenteraad.  De raad 

wordt voorgesteld het plan 

op enkele punten 

gewijzigd vast te stellen. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 2-11-2018. 

 

Cie Ruimte 28-11-2018 

Raad 13-12-2018 

Vaststellen bestemmingsplan 

'Buitengebied herziening 2017, 

Akkerseweg 13b’ ten behoeve van 

uitbreidingsplannen Quik 

aardappelverwerking. (BP1163) 

 

Port.houder: wethouder De Vries 

 

1. In te stemmen met bijgaande 

zienswijzennotitie; 

2. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voorstellen om 

geen exploitatieplan vast te 

stellen zoals bedoeld in artikel 

6.12 van de Wet ruimtelijke 

ordening; 

3. De raad via bijgevoegd 

raadsvoorstel voor te stellen 

het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen; 

4. Initiatiefnemer en indieners 

zienswijzen te informeren 

over de voordracht aan de 

raad. 

 

 

Het bestemmingsplan 

“Buitengebied herziening 

2017, Akkerseweg 13b” 

heeft vanaf 21 juni 2018 

voor een periode van 6 

weken als ontwerp ter 

inzage gelegen. Er zijn 4 

zienswijzen ingekomen, 

waarvan één zienswijze is 

ondertekend door een 

groot aantal bewoners 

van de Grutakker.  De 

zienswijzen zijn 

samengevat en van een 

reactie voorzien. Het plan 

wordt nu ter vaststelling 

voorgelegd aan de 

gemeenteraad. De raad 

wordt voorgesteld het plan 

gewijzigd vast te stellen. 

4.4 (R&B), 8-11-2018. 

 

Raadsinformatiebrief Aanpak 

begraafplaatsenbeleid. 

 

Port.houder: wethouder Van Hoften 

1. Vaststellen van de 

raadsinformatiebrief ‘Aanpak 

begraafplaatsenbeleid’ 

2.  De raad via bijgevoegde 

raadsinformatiebrief te 

informeren 

 

 

Het college heeft de 

raadsinformatiebrief 

‘Aanpak 

begraafplaatsenbeleid’ 

vastgesteld. Met de 

raadsinformatiebrief 

informeert het college de 

gemeenteraad over 

aanpak van het 

begraafplaatsbeleid. 

4.5 (PD), 5-11-2018. 

 

Beantwoording raadsvragen VVD 

standplaatsenbeleid. 

 

Port.houder: wethouder De Vreede 

1. In te stemmen met de 
concept-beantwoording van de 
raadsvragen VVD over 
toekenning standplaatsen. 

Beantwoording 

raadsvragen van de heer 

N.J. Hooijmans over 

toekenning standplaatsen. 

4.6 (BVEB, team Fin),  

 

Raadsvoorstel aanvullen tekorten op 

lopende kredieten 2018. 

 

Port.houder: wethouder De Vreede 

1. Aan raad voorstellen in te 
stemmen met het verhogen 
van een aantal kredieten tot 
een totaalbedrag van 169.138 
euro 

Het college heeft besloten 

om de raad voor te stellen 

een aantal lopende 

investeringskredieten te 

verhogen. 

 


