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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 4 december 2018 No. 2018-43 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders wethouder 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), 20-11-2018. 

 

Raadsinformatiebrief 

Prestatieafspraken 2019. 

 

Port.houder: Van Hoften 

College stemt in met de 

raadsinformatiebrief 

Prestatieafspraken 2019. 

Op deze wijze geven we 

gezamenlijk uitvoering aan de 

Woonvisie Bommelerwaard 

2016-2020. 

4.2 (R&B), 27-11-2018. 

 

Cie Ruimte 30-1-2018. 

Raad 14-2-2018. 

Actualiseren begraafplaatsenbeleid. 

 

Port.houder: Van Hoften 

 

1. De raad voor te stellen de 

Beheersverordening 

begraafplaatsen 2019 vast 

te stellen volgens 

bijgevoegd raadsvoorstel. 

2. 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 en de 

Verordening op de heffing en 

de invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2019. 

Het college legt het 

bijbehorende raadsvoorstel 

voor aan de gemeenteraad. 

In de Beheersverordening 

begraafplaatsen 2019 is een 

aantal toevoegingen en 

wijzigingen opgenomen. In de 

Verordening op de heffing en 

de invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2019 

zijn een vijftal gewijzigde 

tarieven opgenomen. 

4.3 (B&R), 27-11-2018. 

 

Convenant vrijwillige en beroeps 

ouderen adviseurs. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. het convenant ‘Convenant 

betreffende samenwerking 

tussen en bekostiging van 

beroeps- en vrijwillige 

ouderenadviseurs in de 

gemeente Maasdriel’ te 

ondertekenen; 

2. wethouder Sørensen te 

machtigen om namens de 

gemeente het convenant te 

ondertekenen. 

 

Adviseurs van de 

Ouderenorganisaties in de 

gemeente Maasdriel helpen 

oudere inwoners bij het 

aanvragen en organiseren 

van de hulp en hulpmiddelen 

die zij nodig hebben. De 

vrijwillige ouderenadviseurs 

worden begeleid door de 

beroeps ouderenadviseur van 

Stichting Welzijn 

Bommelerwaard (SWB). De 

Ouderenorganisaties, SWB 

en gemeente Maasdriel 

hebben de afspraken over 

deze samenwerking 

vastgelegd 
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4.4 (B&R), 27-11-2018. 

 

Aanpassen uurtarief Huishoudelijke 

Hulp. 

 

Port.houder: Sørensen 

Het uurtarief voor Huishoudelijke 

Hulp te verhogen van € 24,60 naar 

€ 28,60 per 1 januari 2019. 

 

De gemeente biedt haar 

inwoners huishoudelijke hulp 

aan op grond van de Wet 

maatschappelijke 

ondersteuning. Deze vorm 

van hulp heeft als doel 

mensen langer zelfstandig 

thuis te laten wonen. Om dit 

aan te kunnen bieden heeft 

de gemeente, gezamenlijk 

met gemeente Zaltbommel, 

contracten afgesloten met 

aanbieders van 

huishoudelijke hulp. Door de 

nieuwe cao-afspraken krijgen 

huishoudelijke hulpen een 

hoger loon. Het college heeft 

besloten het gecontracteerde 

uurtarief met de aanbieders 

van huishoudelijke hulp per 1 

januari 2019 aan te passen 

zodat zij in staat zijn de 

huishoudelijke hulpen 

conform de nieuwe cao-

schaal uit te betalen. 

4.5 (B&R), 19-11-2018. 

 

Voorontwerp bestemmingsplan Hedel, 

herziening 2018, woningbouw. 

 

Port.houder: De Vries 

 

In te stemmen met het 

voorontwerp ‘Bestemmingsplan 

Hedel herziening 2018, 

woningbouw Uithovensestraat’ 

(BP1183) en het plan conform 

artikel 3.1.1 Bro voor vooroverleg 

toe te zenden aan de provincie en 

overige instanties, en vrij te geven 

voor inspraak conform de 

geldende Inspraakverordening. 

 

Het college heeft besloten om 

het voorontwerp van het 

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2018, woningbouw 

Uithovensestraat’ vrij te 

geven voor inspraak en voor 

vooroverleg aan te bieden 

aan overlegpartners. Met het 

bestemmingsplan wordt 

beoogd een 

woningbouwontwikkeling 

mogelijk te maken tussen de 

Uithovensestraat en 

Middelingenseweg te Hedel. 

4.6 (R&B), 21-11-2018. 

 

Beantwoording schriftelijke vragen 

VVD inzake Programmabegroting 2019-

2022. 

 

Port.houder: Burgemeester, De Vreede, 

Van Hoften, Sørensen, De Vries 

Instemmen met de beantwoording 

van schriftelijke vragen 2018-20. 

Het college heeft ingestemd 

met de beantwoording van de 

raadsvragen van de heer N.J. 

Hooijmans over de 

Programmabegroting 2022. 

 


