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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-6 

Datum 11-02-2020 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Henny van Kooten 

Gemeentesecretaris Geeske Wildeman 

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

Bespreking openbare agenda 

4.1 Aangaan DVO tussen het Programmabureau RW-POA Rivierenland en GR Regio Rivierenland 

1. De ambtelijke ondersteuning (een programmabureau) van het Regionaal Werkbedrijf-
Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt Rivierenland onder te brengen bij de
gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland;

2. Daartoe bijgaande dienstverleningsovereenkomst “Programmabureau RW-POA
Rivierenland” tussen 8 gemeenten en Regio Rivierenland, vast te stellen en aan te gaan;

3. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland goedkeuring te verlenen om deze
dienstverlening als aanvullende taak op te nemen als bijlage bij de gemeenschappelijke
regeling Regio Rivierenland.

4. Bijgaande raadsinformatiebrief (RIB) vast te stellen 

Samenvatting Arbeidsmarkt (2,0 FTE) wordt ondergebracht bij de GR Regio
Rivierenland. Het Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs en
Arbeidsmarkt Rivierenland (RW-POA Rivierenland) is een regionaal
bestuurlijk samenwerkingsverband: een netwerkorganisatie
bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, werkgevers-
en werknemersorganisaties, UWV, Werkzaak Rivierenland en
onderwijsinstellingen (VSO/PrO en MBO). Dit besluit kost de
gemeenten geen extra geld. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Advies Algemeen Bestuur ODR 17 februari 2020 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Rivierenland van 17 februari 2020; 

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

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) van 17
februari 2020. Wethouder De Vreede brengt hier het collegestandpunt
in. Op de agenda staan onder andere wijzigingen ten gevolge van
invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren en
wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Advies Algemeen Bestuur Avri 13 februari 2020 
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1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 13 februari
2020; 

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

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Avri van 13 februari 2020. Wethouder Van Hoften
brengt hier het collegestandpunt in. Op de agenda staan onder andere
de kadernota 2021 en de wijziging tarieventabel 2019. De
tarieventabel 2019 wordt met terugwerkende kracht gewijzigd om
huishoudens te compenseren die na 1 juli 2019 in het bezit waren van
meerdere mini-containers maar deze niet meer aan hebben kunnen 
bieden voor leging. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Vaststellen wijzigingsplan ‘Kerkdriel wijziging 2019, ‘Duitse Weistraat’ 

1. Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten gevolge van het wegverkeer vast te stellen;
2. Het wijzigingsplan ‘Kerkdriel wijziging 2019, ‘Duitse Weistraat’ ongewijzigd vast te stellen. 

Samenvatting Het wijzigingsplan Duitse Weistraat te Kerkdriel heeft als ontwerp ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het
wijzigingsplan Duitse Weistraat te Kerkdriel (bijlage 2) is vastgesteld
en kan nu voor 6 weken ter inzage gelegd worden. Tijdens deze 6
weken kan beroep worden aangetekend tegen het vastgestelde plan. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Omgevingsvergunning wijziging Opa Pietje, Mgr. Zwijsenplein 13 in Kerkdriel 

1. Medewerking te verlenen aan de binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunning te verlenen;

2. De ODR te verzoeken om, conform het mandaatbesluit, tot verdere afhandeling over te 
gaan. 

Samenvatting Het college heeft besloten om af te wijken van het parkeerbeleid om
de interne wijziging van het café Opa Pietje aan het Mgr. Zwijsenplein
13 in Kerkdriel mogelijk te maken. Door de wijziging van de indeling
van het pand wordt de keuken, de opslagruimte en het
restaurantgedeelte van het café vergroot en wordt de woonfunctie
verkleind. Het college wijkt af van het parkeerbeleid, omdat het aantal
zitplaatsen slechts marginaal toeneemt en het café een belangrijke
functie vervult voor de levendigheid van het centrum. 

Het college besluit conform advies. 
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