
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-39

Datum 22-10-2019
Aanvang 08:30
Locatie B&W-kamer
Voorzitter Henny van Kooten
Gemeentesecretaris Berthie Roukens

afwezig : wethouder Sørensen (vakantie) en secretaris Geeske Wildeman (vakantie)

Aanwezigen E.H.C. van Hoften , H. van Kooten , J.H. de Vreede , P.A. de Vries

2 Vaststellen van de besluitenlijst

Besluit Conform advies vastgesteld

4 Bespreking openbare agenda

4.1 Weigeren omgevingsvergunning voor het bouwen van een rijhal aan de Sint Annaweg 1 te Hedel

De ingediende zienswijze ongegrond te verklaren en de omgevingsvergunning voor het bouwen van
een rijhal aan de Sint Annaweg 1 te Hedel, kadastraal bekend als gemeente Hedel, sectie L,
nummer 1216, te weigeren.

Besluit Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het
bouwen van een rijhal op een perceel aan de Sint Annaweg 1 te
Hedel, kadastraal bekend als gemeente Hedel, sectie L nummer
1216. Omdat de aanvraag niet past in het geldende bestemmingsplan
is deze tevens aangemerkt als een verzoek tot afwijking van het
bestemmingplan. Omdat het hier om een uitgebreide procedure gaat
is het ontwerpbesluit voor een periode van zes weken ter inzage
gelegd. Van 4 juli 2019 tot en met 15 augustus 2019 zijn
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld tot het indienen van
zienswijzen. Hiervan is gebruik gemaakt.

Conform advies. In het bestuursvoorstel mist men de uitleg van de
zaak en de beargumentering tot weigering.

Beleidsmedewerker ODR/Brigit Schraven
Opmerkingen In het bestuursvoorstel mist de uitleg van de zaak en de

beargumentering tot weigering.

4.2 Vervangen welkomstpakketjes door brief en verwijzing website

Welkomsttasjes/pakketjes te vervangen door welkomstbrief en button op gemeentelijke website.



Besluit Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Maasdriel besluit de welkomsttasjes en pakketjes te vervangen door
een welkomstbrief van de burgemeester met de verwijzing naar een
button op de website. Onder deze button vindt de nieuwe inwoner
geclusterd alle informatie die voor hem/haar relevant zou kunnen zijn.
Op verzoek kan deze informatie ook analoog afgehaald worden op het
gemeentehuis of worden opgestuurd.

Conform advies. Het college wil bekijken wat als fysiek product naat
de button op de website, nog mogelijk is, bijvoorbeeld een goodiebag
vanuit de ondernemers

Beleidsmedewerker Eefje van der Heijden
Opmerkingen Het college wil bekijken wat als fysiek product, naast de button op de

website nog mogelijk is. Bijvoorbeeld een goodiebag vanuit de
ondernemers.

4.3 Straatnaamgeving nieuwbouwplan omgeving Koningin Wilhelminastraat 19 in Hedel

De straatnaam Wilhelminahof toe te kennen als te ontwikkelen straat in een nieuwbouwplan.

Besluit Het college heeft besloten om een nieuwe straatnaam toe te kennen in
Hedel bij de realisatie van een nieuwbouwplan: de Wilhelminahof.

Conform advies. 
Beleidsmedewerker Marcel Gresnigt

4.4 Toetreding gemeenschappelijke regelingen tot werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties

Besluit Conform advies.

1. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen in te
dienen tegen de voorstellen van de besturen van de
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB), Avri,
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Werkzaak
Rivierenland, Regionaal Archief Rivierenland (RAR), de
Gemeentelijke gezondheidsdienst Gelderland Zuid (GGD) en
Regio Rivierenland om lid te worden van de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties.

2a. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 1e

wijziging gemeenschappelijke regeling BVEB.

2b. De gemeenteraad om toestemming te vragen ten aanzien van het
voornemen om tot vaststellen van de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling BVEB door het college over te gaan.

3a. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de 47e

wijziging gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland.

3b. De gemeenteraad om toestemming te vragen ten aanzien van het
voornemen om tot vaststellen van de wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland door Burgemeester
en het college over te gaan.

Conform advies, weigeringsgrond op te nemen in het voorstel.
Beleidsmedewerker Erwin van Dartel



Opmerkingen Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie
ambtenaren (hierna Wnra) in werking. Bij deze wet hoort dat de
huidige regeling voor arbeidsvoorwaarden (de CAR-UWO) wordt
vervangen door de cao Gemeenten. Deze wordt voor gemeenten
afgesloten door de VNG, als werkgeversvereniging voor de
gemeenten. Niet-gemeenten (zoals gemeenschappelijke regelingen,
die op dit moment de CAR-UWO volgen, kunnen niet aansluiten bij de
cao Gemeenten van de VNG. In plaats daarvan heeft de VNG een
alternatief aangeboden, namelijk het lidmaatschap van een nieuwe
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(SGO). Deze heeft als doel om dezelfde arbeidsvoorwaarden vast te
stellen als die zijn vastgesteld in de cao Gemeenten.

Hiervoor moeten gemeenschappelijke regelingen wel lid worden van
de nieuwe werkgeversvereniging. Voordat zij daartoe mogen besluiten
moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de
gelegenheid worden gesteld om hun wensen en bedenkingen ter
kennis van het algemeen bestuur te brengen. Om lid te kunnen
worden van de werkgeversvereniging dienen de Gemeenschappelijke
regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard en de
Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland te worden
gewijzigd.

4.5 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 24 oktober 2019

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland
van 24 oktober 2019

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Sørensen als bestuurlijke
vertegenwoordiger

Besluit Conform voorstel.

Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland van 24 oktober 2019.
Wethouder Sørensen brengt hier het standpunt in. Op de agenda staat
de vaststelling van de Bestuursrapportage 2019 van Werkzaak
Rivierenland, nadat alle gemeenten hun zienswijzen hebben
ingediend. Het advies is om hiermee in te stemmen.

Beleidsmedewerker Margriet de Haan
Opmerkingen Advies de weigeringsgrond op te nemen in het voorstel.

5 Contactmoment communicatieadviseur in verband met persgesprek

6 Stand van zaken bovengemeentelijke zaken

6.1 Regio Rivierenland

6.2 Veiligheidsregio

6.3 Werkzaak Rivierenland

6.4 Districtcollege politie



6.5 Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

6.6 Samenwerking

6.7 GGD

6.8 AVRI

7 Stand schriftelijke zaken raad

2019-21 Zonnepanelen kleindier wandelpark Hedel -deadline 28-10-2019

2019-22 Standplaatsenbeleid gemeente Maasdriel, deadline 8 november 2019

8 Activiteitenlijst / uitnodigingenlijst

21 dec.
20

wie wil er kersttoespraak houden bij het jaarlijks kerstconcert in Well?

Besluit Wethouder de Vries pakt dit op.

25 jan.
18

Uitnodiging Nieuwjaarsconcert OBK Well + uitreiking onderscheidingen

Besluit Burgemeester gaat naar het nieuwjaarsconcert.

9 Terugkoppeling

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen

Verzoek aan de organisatie om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om meer gelden in dit fonds te
verkrijgen. Wellicht advies bij Zaltbommel inwinnen.

Kerkdriel 22-10-2019
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