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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 16 april 2019 No. 2019-15 

 

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 (MO), 3-4-2019. 

 

Vaststelling Subsidieregeling 

‘Meedoen in Maasdriel’. 

 

Port.houder: Van Hoften/Sørensen 

1. Vast te stellen van de 

subsidieregeling ‘Meedoen 

in Maasdriel 2019’  

2. De raad te informeren over 

de vastgestelde 

subsidieregeling ‘Meedoen 

in Maasdriel 2019’. 

 

 

 

Gelet op de Algemene 

Subsidieverordening 

Maasdriel 2017, heeft het 

college besloten om de 

subsidieregeling ‘Meedoen in 

Maasdriel 2019’ vast te 

stellen. De subsidieregeling 

heeft als doel het stimuleren 

en vergroten van de 

zelfredzaamheid, 

samenredzaamheid en 

participatie van (kwetsbare) 

inwoners van de gemeente 

Maasdriel.  

Met deze regeling wordt in 

2020 en verder uitsluitend 

subsidie verstrekt aan de 

volgende maatschappelijke 

organisaties: Stichting 

Alzheimer Nederland, 

Stichting Cello, Stichting Door 

en Voor, Stichting Humanitas 

Rivierenland, Stichting 

Kompas Bommelerwaard, 

Stichting Leergeld 

Bommelerwaard en Stichting 

Voedselbank 

Bommelerwaard.  
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.2 (BVEB, team JZ), 4-4-2019. 

 

Uitspraak Raad van State verzoek 

om planschade. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Kennis te nemen van de uitspraak 
van de Raad van State van 3 april 
2019. 

Het college heeft 

kennisgenomen van de 

uitspraak van de Raad van 

State van 3 april 2019, waarbij 

de Raad van State heeft 

geoordeeld dat het college 

terecht een verzoek om een 

tegemoetkoming in 

planschade – dat was 

ingediend naar aanleiding van 

de inwerkingtreding van het 

bestemmingsplan 

‘Ammerzoden herziening 

2012, Zwin-Pasnagelhof’ – 

heeft afgewezen. 

4.3 (R&B), 11-4-2019. 

 

Advies Algemeen Bestuur GR Avri 

18 april 2019. 

 

Port.houder: Van Hoften 

 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

van 18 april 2019; 

2. Eind juni een besluit te 

nemen over de aanpassing 

van de gemeenschappelijke 

regeling Avri; 

3. Avri een nieuw voorstel te 

laten schrijven over het 

projectbudget nieuw 

afvalbeleid; 

4. Het collegestandpunt in te 

laten brengen door 

wethouder Van Hoften als 

bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

 

Het college heeft ingestemd 

met het ambtelijke advies 

voor de vergadering van het 

Algemeen Bestuur GR Avri op 

18 april 2019. Wethouder Van 

Hoften brengt hier het 

collegestandpunt in. Het 

college neemt eind juni een 

besluit over het aanpassen 

van de gemeenschappelijke 

regeling Avri naar aanleiding 

van het ontstaan van West 

Betuwe. Maasdriel besluit ook 

om Avri een nieuw voorstel te 

laten schrijven over het 

projectbudget nieuw 

afvalbeleid. 

 

4.4 (B&R), 10-4-2019.  

 

Raad 25 april 2019 

Verordening Participatieraad 

Maasdriel 2019. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met 

bijgaande concept-

verordening. 

2. De concept-verordening 

voor te leggen aan de 

gemeenteraad ter 

vaststelling. 

Bij de behandeling van de 

concept-verordening in de 

Commissie Samenleving en 

Financiën is geadviseerd de 

verordening op een onderdeel 

aan te passen alvorens deze 

aan de gemeenteraad ter 

vaststelling aan te bieden. 

4.5 (RO), 10-4-2019. 

 

Beantwoording schriftelijke vragen 

fractie PvdA/GroenLniks inzake 

Drielse Bosch. 

 

Port.houder: De Vries 

In te stemmen met de bijgevoegde 

antwoordbrief waarin de 

antwoorden zijn opgenomen op de 

schriftelijke vragen van de fractie 

PvdA/GroenLinks over het Drielse 

Bosch. 

 

 

Het college heeft ingestemd 

met de antwoorden op de 

schriftelijke vragen van de 

fractie van PvdA/GroenLinks 

het initiatief Drielse Bosch. 

 


