B&W BESLUITENLIJST PERS
Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 5 februari 2019 No. 2019-5
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.
4.1

Onderwerp en portefeuillehouder
(BVEB, team JZ), 11-1-2019.
Uitspraak rechtbank renovatie
Drielse Veldweg Velddriel.

Besluit
Kennis te nemen van de uitspraak
van de rechtbank van 12 oktober
2018.

Port.houder; Burgemeester

4.2

(RO), 22-1-2019.
Doorningstraat ongenummerd te
Rossum (onderdeel VAB initiatief
Kievitsham 62 Hoenzadriel).
Port.houder: Burgemeester
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1. In te stemmen met het
bestuurlijk voorgestelde kader
waarbinnen de bouw van een
vrijstaande woning aan de
Doorningstraat mogelijk kan
worden gemaakt als
onderdeel van het VABinitiatief aan de Kievitsham 62
te Hoenzadriel, conform
bijgevoegd voorstel 1.
2. De initiatiefnemers schriftelijk
te informeren middels een
antwoordbrief.
Wethouder De Vries heeft niet
deelgenomen aan de besluitvorming
en heeft de vergadering tijdens de
behandeling van dit agendapunt
verlaten.

Openbare samenvatting
Het college heeft kennis
genomen van de uitspraak
van de rechtbank van 12
oktober 2018 waarbij is
bevestigd dat de gemeente
voor de renovatie van de
Drielse Veldweg in Velddriel
geen omgevingsvergunning
nodig heeft.
Het college heeft ingestemd
met de ruimtelijke kaders
waarbinnen een nieuwe
woning kan worden gebouwd
aan de Doorningstraat te
Rossum. De bouw van een
woning aan de Doorningstraat
is een onderdeel van het
toepassen van beleid over
vrijkomende agrarische
bebouwing (VAB), waarbij
gesloopt wordt aan
Kievitsham 62 te Hoenzadriel.
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nr.
4.3

4.4

Onderwerp en portefeuillehouder
(MO), 14-1-2019.

Openbare samenvatting
Het college heeft besloten
om, in afwijking van de
Subsidietoekenning aan
aanvraagtermijn in de
verenigingen en stichtingen die
subsidieregelingen, ook de
hun subsidieaanvraag na 1 oktober
subsidieaanvragen van
2018 hebben ingediend.
verenigingen en stichtingen
die na 1 oktober 2018 zijn
Port.houder: Van Hoften
ingediend in behandeling te
nemen en toe te kennen.
In 2018 is de uiterste inleverdatum voor subsidieaanvragen vervroegd van 1
november naar 1 oktober.
Ook de documenten die
verenigingen en stichtingen
moeten aanleveren bij hun
subsidie-aanvraag zijn anders
dan in voorgaande jaren.
Vanwege deze recente
wijzigingen in de
subsidieregelingen stellen wij
ons bij de subsidietoekenningen voor 2019
coulant op ten aanzien van de
indientermijn.
(MO), 14-1-2019.
In te stemmen met subsidieHet college heeft besloten
verstrekking aan Stichting de Alemse om subsidie voor 2019 toe te
Subsidietoekenning Alemse
Rakkers van €3.790,- uit het budget kennen aan Stichting de
Rakkers 2019.
Vrijwillig Kinder en Jeugdwerk en
Alemse Rakkers, in afwijking
daarmee af te wijken van de
van de aanvraagtermijn in de
Port.houder: Van Hoften
aanvraagtermijn (artikel 10) in de
subsidieregeling ‘Vrijwillig
subsidieregeling Vrijwillig Kinder- en Kinder- en Jeugdwerk
Jeugdwerk Maasdriel 2019.
Maasdriel 2019’. Vanwege
bijzondere omstandigheden
kon Stichting Alemse
Rakkers niet in september
2018, maar pas op 12
december 2018 een
subsidieaanvraag indienen.
De gemeente heeft de
aanvraag alsnog in
behandeling genomen en
subsidie voor 2019
toegekend.
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Besluit
Achteraf in te stemmen met
subsidietoekenning aan 29
verenigingen
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nr.
4.5

Onderwerp en portefeuillehouder
(MO), 14-1-2019.
Subsidietoekenning Sint Nicolaas
comité Hedel 2019.
Port.houder: Van Hoften

4.6

(R&B), 28-1-2019.
Vervangen brug Parallelweg Hedel.
Port.houder; Burgemeester

4.7

(PD) 23-1-2019.
Beantwoording schriftelijke vragen
CDA traditie en folklore.

Besluit
In te stemmen met subsidieverstrekking aan Sint Nicolaas
comité Hedel van €1077,- uit het
budget Volksfeesten en EHBO en
daarmee af te wijken van de
aanvraagtermijn (artikel 10) in de
subsidieregeling Volksfeesten en
EHBO Maasdriel 2019.

Openbare samenvatting
Het college heeft besloten om
subsidie voor 2019 toe te
kennen aan Sint Nicolaas
comité Hedel, in afwijking van
de aanvraagtermijn in de
subsidieregeling
‘Volksfeesten en EHBO
Maasdriel 2019’. Door
bijzondere omstandigheden
heeft het comité niet in
september 2018, maar pas op
11 december 2018 een
subsidieaanvraag ingediend.
De gemeente heeft de
aanvraag alsnog in
behandeling genomen en
subsidie voor 2019
toegekend.
Aan de gemeenteraad volgens
Het college heeft besloten om
bijgaand raadsvoorstel voor te stellen aan de gemeenteraad voor te
om krediet ter beschikking te stellen stellen krediet beschikbaar te
van € 270.000 voor het vervangen
stellen voor het vervangen
van de brug in de Parallelweg te
van de brug over de
Hedel.
Hoofdwetering in de
Parallelweg te Hedel. Zodat
deze brug verkeerskundig
correct past in de te
reconstrueren Parallelweg.
Instemmen met de conceptbeantwoording van de raadsvragen
CDA over traditie en folklore.

Beantwoording raadsvragen
van de heer van Dijk (CDA)
over traditie en folkore.

Port.houder: Burgemeester
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