
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-38

Datum 15-10-2019
Aanvang 09:30
Locatie B&W-kamer
Voorzitter Henny van Kooten
Gemeentesecretaris Geeske Wildeman

Aanwezigen H. van Kooten , A. Sørensen , J.H. de Vreede

4 Bespreking openbare agenda

4.1 Verkoop woningbouwkavel aan de Wielewallaan te Hurwenen.

Instemmen met het hanteren van de verlaagde verkoopprijs van € 305,- per m² voor de kavels aan
de Wielewaallaan tot 1 januari 2020.

Besluit Het college van de gemeente Maasdriel heeft besloten om tot 1
januari 2020 voor de woningbouwkavels aan de Wielewaallaan een
verlaagde grondprijs van € 305,- per m² te hanteren. De gemeente is
verheugd dat voor deze grondprijs overeenstemming is bereikt over
de verkoop van een kavel.

Het college besluit conform advies.

4.2 Verkoop perceel grond naast Slotselaan 9 in Rossum

1. Huurovereenkomst opzeggen van de gemeentegrond gelegen achter Maasdijk 24, Rossum;
2. Instemmen met de verkoop van perceel RSM00 B 4146 gedeeltelijk, á € 92,00 per m²,

kosten koper, overeenkomstig in het bestuursvoorstel (Inleiding) genoemde voorwaarden 1
t/m 4.

Besluit Het college heeft besloten tot verkoop van perceel RSM00 B 4146
gedeeltelijk, gelegen naast Slotselaan 9 te Rossum.

Het college besluit conform advies.

4.3 Advies Algemeen Bestuur Avri 17 oktober 2019

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 17 oktober
2019;

2. Het collegestandpunt schriftelijk te delen met de voorzitter en secretaris van het Algemeen
Bestuur voorafgaand aan de vergadering

Besluit Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Avri van 17 oktober 2019. Omdat Wethouder Van
Hoften verhinderd is voor deze vergadering brengt het college zijn
standpunt schriftelijk in. Op de agenda staat de bestuursrapportage
en bespreking stand van zaken nieuw inzamelbeleid.

Het college stemt in conform advies en zal de collega-wethouder uit
Zaltbommel vragen namens Maasdriel ons standpunt te benadrukken.

4.4 Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen een besluit van 2 april 2019 waarbij een last onder



dwangsom is opgelegd wegens het opslaan van kunstgrasafval op het perceel Tweede Geerden 27
te Velddriel

1. Het bestreden besluit van 2 april 2019 te herroepen en over te gaan tot intrekking.

2. Het verzoek om proceskosten toe te wijzen.

Besluit Het college heeft besloten om de last onder dwangsom van 2 april
2019 in te trekken en het verzoek om proceskostenvergoeding toe te
wijzen.

Het college stemt in conform advies.
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