Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum

06-02-2018

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

kamer burgemeester

Voorzitter

A.J. Kottelenberg

Aanwezigen

Keuken, J.W.; Gerritsen, H.; Stam, G.S. en Kottelenberg, A.J.

Omschrijving
Kenmerk

Omschrijving
Z16 044891 Hernieuwde beslissing op bezwaar Kerkstraat 69-71 te
Dodewaard O(A)

Besluit
Het college besluit om af te zien van verdere handhaving ten aanzien van de
opslag van kachelhout aan de Kerkstraat 69-71 en het eerder genomen besluit
ten aanzien van het oprichten van een bouwwerk zonder vergunning in stand
te laten.
Z18 054213 Straatnaam voorstel: Grebbezicht, Vicuslaan en Vaaltstraat O(A)

Besluit
Het college stemt in met het toekennen van drie straatnamen: Grebbezicht,
Vicuslaan en Vaaltstraat.
Z18 054212 Verzoek van de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te
Ochten om planologische medewerking aan de realisatie van een privé
parkeerterrein in de achtertuin van het perceel Kerkstraat 3 in Ochten O(A)

Besluit
Het college besluit om in beginsel planologische medewerking te verlenen aan
de realisatie van een privé parkeerterrein in de achtertuin van het perceel
Kerkstraat 3 in Ochten, via een herziening van het bestemmingsplan Kern
Ochten, met inachtneming van de volgende voorwaarden:
a. het woon- en leefklimaat van de aangrenzende bewoners mag niet worden
aangetast. Dit dient te worden bereikt door;
1. het private karakter van het terrein te behouden;
2. het voorkomen ven lichthinder;
3. het voorkomen van geluidhinder;
4. het aanleggen van voldoende waterberging;
5. het aanleggen van een groene afscherming.
b. er dient t.b.v. de hulpdiensten een vrije ruimte langs de grens van het
parkeerterrein te worden gerealiseerd, met een minimale breedte van 3 meter.

Pagina 2
Hierdoor bedraagt de maximale parkeercapaciteit (via het zogenaamde
volparkeren), 36 auto’s;
2. Het college stemt in met de uitgaande brief.
Z18 054045 Vergadering Algemeen bestuur Werkzaak Rivierenland op 8
februari O(A)
Op 8 februari vindt de vergadering van het Algemeen Bestuur Werkzaak plaats.
Voor deze vergadering zijn 30 januari na 12 uur stukken ontvangen. Het tijdig
aangeleverde advies was noodgedwongen gebaseerd op de stukken zoals
voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur dat 22 januari bijeen kwam. Het nu
bijgevoegde advies is gebaseerd op de later ontvangen AB-stukken.
Aanpassing was noodzakelijk, aangezien de agenda en stukken van het AB
beduidend afweken van de DB-stukken.
Advies is met in achtneming van de in het bijgevoegde voorstel gemaakte
opmerkingen, deel te nemen aan de vergadering.

Besluit
Het college besluit om met inachtneming van de in het advies gemaakte
opmerkingen deel te nemen aan de vergadering.
Z18 053995 Onderzoek vrijwilligerswerk/mantelzorgondersteuning NederBetuwe 2018 O(A)
Het stimuleren en versterken van vrijwilligerswerk en zorgen voor goede
mantelzorgondersteuning is wettelijk verankerd binnen de Wmo. De gemeente
is verantwoordelijk voor het treffen van algemene maatregelen ter bevordering
van mantelzorg en vrijwilligerswerk en ter ondersteuning van mantelzorg en
vrijwilligers. De gemeente ontvangt signalen dat het vrijwilligerswerk onder
druk staat. De vraag is of het lokale beleid hen voldoende ondersteunt bij hun
inzet. Een student van hogeschool Avans gaat hier onderzoek naar doen.

Besluit
Het college stemt in met het "Plan van aanpak“ onderzoek vrijwilligerswerk /
mantelzorgondersteuning 2018”.
Z/17/053033 Subsieaanvraag Christelijke bibliotheek O(A)

Besluit
Het college besluit om het verzoek om een bijdrage van € 800 voor leenrecht
jeugdboeken (bibliotheekwerk) te weigeren.

