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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 30 april 2019 No. 2019-17 

 

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

loco-secretaris mevrouw B. Roukens 

Afwezig: secretaris mevrouw G.T. Wildeman (vakantie) en wethouder mevrouw J.H.A. Sørensen (vakantie) 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (R&B), 26-3-2019. 

 

Aankoop gronden van 

Staatsbosbeheer te Ammerzoden. 

 

Port.houder: De Vrede 

1. Instemmen met de aankoop 

van diverse percelen grond 

in Ammerzoden. 

2. De totale 

verwervingskosten, 

 € 85.000,00, opnemen in 

de begroting 2020. 

 

Het college heeft besloten tot 

aankoop van gronden, te 

Ammerzoden, die eigendom 

zijn van Staatsbosbeheer en 

gelegen zijn aan de Heust, 

Wordragensestraat en 

Achterstraat alsmede de 

Onderwaard. 

 

4.2  (BVEB, team Fin), 24-4-2019. 

 

Algemene vergadering van 

aandeelhouders Bank voor 

Nederlandse Gemeenten (BNG) 2019 

d.d. 18 april 2019 (Vaststelling 

dividend 2018). 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Kennis te nemen van het 

persbericht van 18 maart 

2019 van de BNG over de 

jaarcijfers 2018 (er is reeds 

bepaald dat het college de 

aandeelhoudersvergadering 

op 18 april in Den Haag niet 

bijwoont); 
2. Het voorgenomen dividend 

van de BNG 2018 bedraagt 
voor Maasdriel € 59.194,50. 
De raming 2019 bedraagt 
€ 53.000. Een klein positief 
verschil van € 6.000. Vanaf 
begroting 2020 € 59.000 
opnemen. 
 

Kennis te nemen van het 

persbericht van 18 maart 

2019 van de BNG over de 

jaarcijfers 2018 (er is reeds 

bepaald dat het college de 

aandeelhoudersvergadering 

op 18 april in Den Haag niet 

bijwoont); 

- het voorgenomen dividend 

van de BNG 2018 bedraagt 

voor Maasdriel € 59.194,50. 

De raming 2019 bedraagt 

€ 53.000. Een gering positief 

verschil van ruim € 6.000. 

Vanaf begroting 2020 € 

59.000 opnemen. 

 

4.3 (MO), 30-4-2019. 

 

Cie S&F 11-6-2019. 

Raad 6-6-2019 

Wijziging gemeenschappelijke 

regeling Werkzaak Rivierenland. 

 

Port.houder: Sørensen 

De raad voor te stellen om het 

college toestemming te verlenen 

voor het wijzigen van de 

Gemeenschappelijke Regeling 

Werkzaak Rivierenland 2019.  

 

Op 1 januari 2019 zijn 
gemeenten Neerijnen, 
Geldermalsen en Lingewaal 
samengevoegd tot gemeente 
West Betuwe. Daartoe wordt 
de tekst van de 
Gemeenschappelijke 
Regeling (GR) Werkzaak 
Rivierenland aangepast. De 
gemeenteraad wordt 
gevraagd het college mandaat 
te geven voor vaststelling van 
de gewijzigde GR.  
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4.4 (B&R), 15-4-2019. 

 

Principeverzoek voor het verbouwen 

van een voormalige bedrijfsruimte 

tot twee wooneenheden en het 

realiseren van stallingsgarages aan 

de Voorstraat 30 te Hedel. 

 

Port.houder; De Vries 

 

Afwijzend te besluiten op het 

principeverzoek om een 

voormalige bedrijfsruimte te 

verbouwen tot twee 

wooneenheden en het realiseren 

van stallingsgarages aan de 

Voorstraat 30 te Hedel; 

Initiatiefnemer middels bijgaande 

brief te informeren. 

 

 

Het college heeft besloten om 

geen medewerking te 

verlenen aan een 

principeverzoek voor het 

verbouwen van een 

voormalige bedrijfsruimte tot 

twee wooneenheden en het 

realiseren van 

stallingsgarages aan de 

Voorstraat 30 te Hedel, omdat 

er niet wordt aangesloten op 

het bestaande 

stedenbouwkundige patroon 

en er niet voldaan kan worden 

aan de geldende 

parkeernormen. 

4.5 (MO), 24-4-2019. 

 

Handboek Doe, Praat en Beslis mee. 

 

Port.houder: Van Hoften 

1. Vaststellen van het 

handboek Doe, Praat en 

Beslis Mee 

2. Instemmen met de wijze van 

verspreiding van het 

handboek 

3. Vaststellen van de 

raadsinformatiebrief 

handboek Doe, Praat en 

Beslis mee 

Het handboek ‘Doe, Praat en 

Beslis mee’ biedt inwoners 

van de gemeente Maasdriel 

een overzicht van de 

manieren waarop je als 

inwoner je stem kunt laten 

horen en hoe de gemeente 

jou als inwoner of organisatie 

kan ondersteunen en 

adviseren. Het handboek 

biedt ook handvatten over hoe 

je met de gemeente kunt 

samenwerken. Het handboek 

wordt in fysieke vorm in de 

gemeente verspreid. 

Daarnaast is het handboek op 

de website van de gemeente 

Maasdriel en via de sociale 

media kanalen te raadplegen.   
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4.6  (RO), 23-4-2019. 

 

Schriftelijke vragen 2019-10  

Wat doet uw gemeente aan de 

luchtkwaliteit op het gebied van 

particuliere verbrandingen  

 

Port.houder: Van Kooten 

 

In te stemmen met bijgevoegde 

beantwoording van de schriftelijke 

vragen door de fractie 

PvdA/Groenlinks over 

luchtkwaliteit op het gebied van 

particuliere verbrandingen. 

De fractie PvdA/Groenlinks 

heeft op 3 april 2019 

schriftelijke vragen gesteld 

aan het college van B&W. De 

vragen zijn gesteld naar 

aanleiding van een brief van 

het meldpunt Rookoverlast 

aan de gemeenteraad. De 

voorliggende vraag is; ‘Wat 

doet uw gemeente aan de 

luchtkwaliteit op het gebied 

van particuliere verbrandingen 

en waar kunnen inwoners van 

Maasdriel overlast melden’. 

Voor haar beantwoording aan 

de gemeenteraad heeft het 

college advies ingewonnen bij 

de Omgevingsdienst 

Rivierenland en de GGD 

Gelderland-Zuid. Voor het 

verbranden van afval is in de 

APV een verbod opgenomen. 

Hierop wordt gecontroleerd en 

gehandhaafd. Het tegengaan 

van rookoverlast is lastiger 

omdat overlast deels een 

subjectief begrip is. De 

gemeente kan op haar 

website tips publiceren om 

overlast te voorkomen. Het 

Platform Houtrook en 

Gezondheid werkt samen met 

het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat 

aan de uitwerking van 

oplossingsrichtingen die 

resulteren in maatregelen in 

het Schone Lucht Akkoord. 

Dit akkoord wordt in de eerste 

helft van 2019 verwacht. Het 

college zal na bekendmaking 

van de maatregelen bekijken 

of verdere stappen 

ondernomen dienen te 

worden. 
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4.7 (MO), 11-4-2019. 

 

Afhandeling motie VGO-III. 

 

Port.houder: Sørensen 

Vaststellen van bijgaande concept-

informatiebrief aan de 

gemeenteraad over de afhandeling 

van motie M2019-14 over 

betrekken van de casus 

geitenhouderij Rossum/Hurwenen 

bij het VGO-III 

Het college heeft besloten 

een afhandelingsbericht aan 

de gemeenteraad te sturen 

over motie M2019-14 die het 

college verzoekt aan het Nivel 

en/of het RIVM te vragen om 

de casus geitenhouderij 

Rossum/Hurwenen zo 

mogelijk nog te betrekken in 

het VGO-III onderzoek. 

Inmiddels is gebleken dat het 

niet mogelijk is dat de 

geitenhouderij in 

Rossum/Hurwenen alsnog in 

het onderzoek wordt 

betrokken. 

 


