B&W BESLUITENLIJST PERS
Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 19 februari 2019 No. 2019-7
Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders wethouder J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften,
mevrouw J.H.A. Sørensen, P.A. de Vries en secretaris G.T. Wildeman

nr.
4.1

Onderwerp en portefeuillehouder
(B&R), 4-2-2019.
Beleidsregel Wet aanpak
woonoverlast gemeente Maasdriel.
Port.houder: Burgemeester

4.2

(PD), 7-2-2019/
Zelfevaluatie Basisregistratie
Personen (BRP) 2018.
Port,houder: Burgemeester

B&W besluitenlijst 19-2-2019PR

Besluit
1. Vaststellen beleidsregel Wet
aanpak woonoverlast
gemeente Maasdriel.
2. De raad door middel van
bijgaande informatiebrief op
de hoogte stellen van de
beleidsregel.

1. De zelfevaluatie BRP 2018 vast
te stellen.
2. Kennis te nemen van de
bijgaande
managementrapportage.
3. De actiepunten en
aanbevelingen uit de
zelfevaluatie over te nemen en
daar eventueel
vervolgvoorstellen voor te doen.

Openbare samenvatting
Per 1 januari 2018 is in de
APV opgenomen artikel 2:79
Woonoverlast als bedoeld in
artikel 151d Gemeente wet.
Hiermee heeft de
burgemeester de
bevoegdheid om handhavend
op te treden als een gebruiker
van een woning ernstige en
herhaaldelijke hinder voor
omwonenden veroorzaakt.
Ten behoeve van de
uitvoering van artikel 2:79
APV is de Beleidsregel Wet
Aanpak woonoverlast
gemeente Maasdriel
opgesteld en vastgesteld.
Met de Wet BRP is de plicht
voor gemeenten ontstaan om
jaarlijks een onderzoek uit te
voeren naar de BRPprocessen. Het onderzoek
vindt plaats door middel van
een zelfevaluatie dat sinds
2014 door gemeenten
jaarlijks wordt uitgevoerd. Uit
de gevoerde zelfevaluatie
blijkt dat de gemeente
Maasdriel met betrekking tot
het onderzoek 91,5% scoort.
Uitgaande van een minimum
norm van 90% scoort de
gemeente een voldoende.
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nr.
4.3

Onderwerp en portefeuillehouder
(MO), 12-2-2019.
Uitvoering peutertoeslag
Zaltbommel/
Port.houder: Sørensen

4.4

(R&B) 30-01-2019
Beleidsregels uitwegen
Port.houder: de Vreede

4.5

(B&R), 05-02-2019
Raadsinformatiebrief Regionale
Energiestrategie en werksessie
energieopgave Maasdriel

Besluit
1. De Verordening Peutertoeslag
gemeente Zaltbommel per 1
april 2019 uit te voeren binnen
de Centrumregeling
Zorgproducten.
2. Het mandaat en volmacht van
de gemeente Zaltbommel
hiervoor te accepteren
3. Het Dienstverleningshandvest
Zorgproducten van de
Centrumregeling
Zorgproducten
Bommelerwaard 2019 vast te
stellen
4. Bijgevoegde
raadsinformatiebrief vast te
stellen en door te sturen aan
de raad

1. De vastgestelde beleidsregels
uitwegen oktober 2013 in te
trekken;
2. De Beleidsregels uitwegen
2019 vast te stellen.

Bijgevoegde raadsinformatiebrief
over de Regionale Energiestrategie
en uitnodiging voor een werksessie
over de energieopgave in Maasdriel,
te zenden aan de raad.

Openbare samenvatting
Peuteropvang is kortdurende,
brede ontwikkelingsstimulering voor peuters als
goede voorbereiding op de
basisschool. Hiervoor kunnen
inwoners onder voorwaarden
een toeslag krijgen van de
gemeente. Tot voorheen werd
de peutertoeslag door
gemeenten Maasdriel en
Zaltbommel afzonderlijk
uitgevoerd. De uitvoering van
de peutertoeslag wordt per 1
april 2019 toegevoegd aan de
Centrumregeling
Zorgproducten. Dit betekent
dat gemeente Maasdriel de
uitvoering voor beide
gemeenten op zich neemt.
Het college heeft besloten om
de nieuwe Beleidsregels
uitwegen 2019 vast te stellen.
Onder uitwegen worden
uitritten, opritten en inritten
verstaan. Het is volgens de
APV verboden om een uitweg
te maken/veranderen.
Wanneer een inwoner of
ondernemer een uitweg wil
maken naar de openbare
weg, moet hiervoor een
vergunning aangevraagd
worden.
Het college informeert de
raad met een brief over de
stand van zaken van de
Regionale Energiestrategie
(RES).

Port.houder: van Hoften
4.6

(B&R), 10-01-2019
Grondprijzenbrief 2019
Port.Houder: de Vreede
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1. In te stemmen met de
grondprijzenbrief 2019.
2. De raad over het besluit sub 1)
te informeren.

Het college van de gemeente
Maasdriel heeft de grondprijzenbrief 2019 vastgesteld.
De huidige marktomstandigheden zijn aanleiding
geweest de grondprijzen op
onderdelen aan te passen
zodat de goede aansluiting
met de markt kan worden
voortgezet.
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