B&W BESLUITENLIJST PERS
Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 12 februari 2019 No. 2019-6
Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders wethouder J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften,
P.A. de Vries en secretaris G.T. Wildeman
Wethouder J.H.A. Sorensen is afwezig door ziekte.

nr.
4.1

Onderwerp en portefeuillehouder
(BVEB/team JZ), 29-1-2019.
Uitspraak rechtbank beroep en
voorlopige voorziening
omgevingsvergunning Veilingweg
30-32 te Velddriel.
Port.houder: Burgemeester

4.2

(R&B), 4-2-2019.
Suppletieverzoek Gemeentefonds
voor kosten opsporen en ruimen
conventionele explosieven
Port.houder: Burgemeester

B&W besluitenlijst 12-2-2019PR

Besluit
Kennis te nemen van de uitspraak
van de rechtbank van 25 januari
2019.

Openbare samenvatting
Het college heeft
kennisgenomen van de
uitspraak van de rechtbank
van 29 januari 2019, waarbij
de rechtbank heeft
geoordeeld dat de gemeente
terecht een
omgevingsvergunning heeft
verleend voor de bouw van
twee stallen voor
vleeskalveren en het wijzigen
van de inrichting van een
bestaande stal naar het
houden van ouderdieren van
vleeskuikens (in plaats van
legkippen) aan de Veilingweg
30-32.
Aan de gemeenteraad volgens
Het gemeentefonds kent een
bijgaand raadsvoorstel voor te stellen bommenregeling die het
om:
mogelijk maakt 70% van de
Een suppletieverzoek uit het
kosten voor het opsporen en
Gemeentefonds in te dienen voor de ruimen van explosieven uit de
kosten van het opsporen en ruimen
Tweede Wereldoorlog
van conventionele explosieven uit de vergoed te krijgen. Het
Tweede Wereldoorlog tot een bedrag college stelt de raad voor
van € 58.772,41.
hiervoor een verzoek in te
dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
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nr.
4.3

Onderwerp en portefeuillehouder
(PD), 31-1-2019.
Aanwijzen stemlokalen 2019
Port.houder: Burgemeester

Besluit
1. Genoemde locaties aan te wijzen
als stemlokaal tijdens de
verkiezingen voor de Provinciale
Staten en het Waterschap op 20
maart 2019 en het Europees
Parlement op 23 mei 2019.
2. In te stemmen met bijgevoegde
conceptbrief aan de raad over de
aangescherpte eisen aan de
stembureaus

Openbare samenvatting
Het College van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Maasdriel
heeft besloten de volgende
locaties aan te wijzen als
stemlokaal op 20 maart en 23
mei 2019. Tijdens deze
verkiezingsdag kunnen de
kiesgerechtigde inwoners van
Maasdriel hun stem uit
brengen bij een stembureau
in één van deze stemlokalen:
De Drie Linden, Alem
De Lindeboom, Ammerzoden
De Weesboom, Ammerzoden
Gelre's End, Hedel
Rehoboth, Hedel
De Steen, Heerewaarden
De Kil, Hurwenen
Gemeentehuis
Kerkdriel
De Leijenstein, Kerkdriel
MFC de Kreek, Kerkdriel
De Vaste Burcht, Rossum
Deken Wehmeijerschool,
Velddriel
Ons Huis, Well
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nr.
4.4

Onderwerp en portefeuillehouder
(RO), 31-1-2019.
Cie S&F 13-3-2019.
Raad 28-3-2019
Principeverzoek van Green Trust
voor Windpark Lage Rooijen.
Port.houder: De Vries
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Besluit
1. Geen medewerking te
verlenen aan het
principeverzoek van Green
Trust voor het realiseren van
Windpark Lage Rooijen en de
raad voor te stellen een
gelijkluidend besluit te nemen.
2. Green Trust via bijgevoegde
conceptbrief tussentijds te
informeren over het
collegestandpunt en het
raadsvoorstel.

Openbare samenvatting
Een initiatiefgroep heeft een
principeverzoek ingediend om
planologische medewerking
te verlenen aan de realisatie
van drie windturbines aan de
Hoenzadrielsedijk, nabij de
A2 (windpark Lage Rooijen).
De aanvraag wordt mede
ingediend door de lokaal
gevestigde energie
coöperatie Bommelerwaar.
In het bestuursakkoord 20182022 (Samen werken aan
een krachtig Maasdriel) is
opgenomen dat de gemeente
de komende jaren aan de
slag gaat met de uitwerking
en uitvoering van het in 2017
vastgestelde
Duurzaamheidsprogramma
en de regionale aanpak van
de energietransitie. In het
akkoord is ook opgenomen
dat het plaatsen van
windmolens niet onze
voorkeur heeft.
Het verzoek geeft geen
aanleiding om af te wijken
van het geldende ruimtelijk
beleid. Het college heeft dan
ook besloten om geen
planologische medewerking
te verlenen aan het verzoek.
Op verzoek van de
initiatiefgroep wordt het
verzoek ook voorgelegd aan
de raad. Het college heeft
besloten de raad voor te
stellen een gelijkluidend
besluit te nemen.
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nr.
4.5

Onderwerp en portefeuillehouder
(RO), 5-2-2019.
Omgevingsvergunning voor
realisatie B&B aan de Ammerstraat
3 in Ammerzoden.
Port.houder: De Vries

4.6

(R&B), 4-2-2019.
Cie Ruimte 13-3-2019
Raad 28-3-2019
Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio
Rivierenland.

Besluit
1. Gebruik te maken van de
inherente
afwijkingsbevoegdheid ex art.
4:84 Awb om af te wijken van
de beleidsregel ‘Bed &
Breakfast in vrijstaande
bijgebouwen binnen de
komgebieden gemeente
Maasdriel’.
2. De omgevingsvergunning voor
de realisatie van een B&B in
een bestaand vrijstaand
bijgebouw aan de
Ammerstraat 3 in
Ammerzoden te verlenen
onder de voorwaarden dat er
in het bijgebouw geen extra
ramen of dakkapellen
gemaakt mogen worden en
dat de B&B niet mag worden
aangewend voor de
huisvesting van
arbeidsmigranten.
3. Voor de afhandeling van
voorgaande beslispunten
ondertekeningsmandaat te
geven aan de directeur van de
Omgevingsdienst
Rivierenland.

Openbare samenvatting
Het college heeft besloten om
een omgevingsvergunning te
verlenen voor de realisatie
van een B&B in een bestaand
vrijstaand bijgebouw aan de
Ammerstraat 3 in
Ammerzoden. Daarvoor
maakt het college gebruik van
de inherente
afwijkingsbevoegdheid ex art.
4:84 Awb om af te wijken van
de beleidsregel ‘Bed &
Breakfast in vrijstaande
bijgebouwen binnen de
komgebieden gemeente
Maasdriel’.

De gemeenteraad voor te stellen het
Uitvoeringsplan Mobiliteit Regio
Rivierenland 2019-2022 vast te
stellen.

Het college vraagt de
gemeenteraad het
uitvoeringsplan Regio
Rivierenland 2019-2022 vast
te stellen.

Port.houder: De Vreede
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nr.
4.7

Onderwerp en portefeuillehouder
(RO), 5-2-2019.
Prestatieafspraken RBT.
Port.houder: De Vreede

4.8

(B&R), 5-2-2019.
Cie Ruimte 13-3-2019.
Raad 28-3-2019
Vaststellen Ruimtelijke
Strategische Visie

Besluit
1. Het jaarplan
prestatieafspraken 2019
Regionaal Bureau voor
Toerisme goed te keuren.
2. Regionaal Bureau voor
Toerisme hierover te
informeren middels bijgaande
brief.

De gemeenteraad via het
bijgevoegde raadsvoorstel voor te
stellen de Ruimtelijke Strategische
Visie vast te stellen.

Port.houder: De Vries

4.9

(Sociaal Domein),7-2-2019
Rapportage Sociaal Domein
Port.houder: Sørensen
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Openbare samenvatting
Het Regionaal Bureau voor
Toerisme zet zich in voor, en
draagt bij aan de regionale
ambitie van de Regio
Rivierenland. Ze bieden
toeristisch-recreatieve kennis,
ervaring en informatie aan het
bedrijfsleven, consument en
overheid. Begin 2018 zijn de
prestatieafspraken van het
RBT door het college
vastgesteld. Deze
prestatieafspraken zijn
geëvalueerd en
daaropvolgend zijn de
prestatieafspraken voor 2019
gemaakt.
De raad wordt verzocht de
Ruimtelijke Strategische Visie
vast te stellen. De Ruimtelijke
Strategische Visie draagt bij
aan de economische
ontwikkeling en de relatie die
het heeft met landschap en
bereikbaarheid. Diverse
partijen zijn zorgvuldig in het
proces betrokken, zoals de
gemeenten, andere
overheden, en organisaties
zoals Greenport Gelderland,
Logistieke Hotspot en het
RBT Rivierenland.

1. Kennisnemen van de
Rapportage Sociaal Domein
van de tweede helft 2018.
2. De rapportage ter informatie
doorsturen aan de
gemeenteraad.
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nr.
Onderwerp en portefeuillehouder
4.10 E. van Lith, (B&R),12-2-2019
Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOWA en IOAZ
2018.
Port.houder: Sørensen
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Besluit
Vaststellen van bijgaand
conceptraadsvoorstel met betrekking
tot het wijzigen van de
Afstemmingsverordening
Participatiewet, IOWA en IOAZ 2018.

Openbare samenvatting
Werkzaak Rivierenland is
voor de gemeente Maasdriel
de uitvoerder van de
Participatiewet. Aan een
bijstandsuitkering zijn plichten
verbonden. Wanneer een
bijstandsgerechtigde zijn
verplichtingen niet of in
onvoldoende mate nakomt,
dan is Werkzaak verplicht de
uitkering te verlagen. Dit is
vastgelegd in de
afstemmingsverordening.
Deze is nu geactualiseerd
zodat het beter aansluit op de
praktijk.
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