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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 23 april 2019 No. 2019-16 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften, mevrouw J.H.A. 

Sørensen, P.A. de Vries en secretaris mevrouw G.T. Wildeman 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1  (PD), 17-4-2019. 

 

 

Beantwoording raadsvraag de heer 

Van Engelen inzake het 

vlaggenprotocol. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Instemmen met bijgaande 

raadsinformatiebrief. 

 

 

Verzoek: De link graag als een pdf 

in aparte bijlage toevoegen voor 

de leesbaarheid van de raad. 

Het college stemt in met het 

versturen van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief inzake 

het vlaggenprotocol van de 

gemeente Maasdriel. 

4.2 (RO), 11-4-2019. 

 

Ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied, herziening 2018, St. 

Odradastraat 55-57. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het 

ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2018, St. Odradastraat 55-

57’; 

2. Het ontwerp-

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2018, St. Odradastraat 55-

57’;ter inzage te leggen. 
 
 

Het college heeft besloten het 

bestemmingsplan 

‘Buitengebied herziening 

2018, St. Odradastraat 55-57’ 

als ontwerp ter inzage te 

leggen. Door deze herziening 

kan uitvoering worden 

gegeven aan het plan om aan 

de St. Odradastraat 55 en 57 

de voormalige bedrijfs-

bebouwing te slopen en in 

plaats daarvan twee extra 

woningen te realiseren. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (RO), 12-4-2019. 

 

Vergadering AB Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid. 

 

Port.houder: Burgemeester 

De burgemeester te adviseren om 

tijdens de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: 

- Kennis te nemen van 

de ingekomen 

stukken; 

- In te stemmen met 

het conceptverslag; 

- In te stemmen  met 

het handhavingsbeleid 

industriële veiligheid 

VRGZ; 

- In te stemmen met 

het aanwijsbeleid 

bedrijfsbrandweren 

VRGZ; 

- In te stemmen met de 

evaluatie systeemtest 

Hermes; 

- In te stemmen met de 

informatieverstrekking 

eb beleidsproces P&C; 

- In te stemmen met 

conceptbief m.b.t 

opvang en huisvesting 

vluchtelingen; 

- In te stemmen met 

het jaarbericht 

operationele prestaties 

brandweer en RAV 

2018.  

 

Het college heeft de 

burgemeester geadviseerd 

over het in te nemen 

standpunt ten opzichte van de 

onderwerpen die zijn 

geagendeerd voor de 

vergadering van 18 april 2019 

van het Algemeen Bestuur 

Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid. 

 

 

 

 

 

 

4.4 (R&B), 21-4-2019 

 

Beantwoording van de vragen CDA 

Maasdriel over Weigraaf/Bernseweg 

 

Port.houder: De Vreede 

In te stemmen met de brief aan de 

raad. 

Op 1 april 2019 heeft de heer 

Van Dijk namens de CDA 

fractie vragen gesteld over 

‘aanpassing wegen 

Weigraaf/Bernseweg. 

In de vergadering van 23 april 

2019 is de beantwoordings-

brief vastgesteld. 

 

 


