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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 18 december 2018 No. 2018-44 

 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten de wethouders wethouder J.H.L.M. de Vreede, E.H.C. van Hoften,  

P.A. de Vries, mevrouw J.H.A. Sørensen en secretaris  G.T. Wildeman 

   

4.1 (JZ,BVEB), 7-12-2018. 

 

Schadeclaim stroomstoring 

december 2007. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Instemmen met de aangeboden 

minnelijke regeling van € 215.485,24 

overeenkomstig de aangeboden 

vaststellingsovereenkomst. 

De kosten als gevolg van de 

stroomstoring in de 

Bommeler- en Tielerwaard in 

december 2007 zijn door de 

betrokken gemeenten bij de 

Staat geclaimd. Omdat de 

Staat de kosten weigerde te 

vergoeden is, samen met de 

gemeenten Geldermalsen, 

Lingewaal en Neerijnen 

geprocedeerd. Dit heeft 

succes gehad, zodat er - na 

ruim tien jaar - alsnog een 

aanvaardbare 

schadevergoeding wordt 

betaald.  

 

4.2 (JZ, BVEB)m 6-12-2018. 

 

Beslissing op het bezwaarschrift 

gericht tegen de last onder 

dwangsom van 3 juli 2018 in 

verband met het strijdig handelen 

van de inrichting door het laden en 

lossen van vrachtwagens buiten de 

dagperiode op het perceel 

Industriestraat 12 in Kerkdriel.   

 

Port.houder: Burgemeester 

 

Het bestreden besluit van 3 juli 2018 

te herroepen. 

 

Het college heeft besloten 

om de last onder dwangsom 

van 3 juli 2018 met kenmerk 

021495420 in verband met 

het strijdig handelen van de 

inrichting door het laden en 

lossen van vrachtwagens 

buiten de dagperiode op het 

perceel Industriestraat 12 in 

Kerkdriel te herroepen. Er 

wordt opnieuw gehandhaafd 

als een overtreding van de 

wettelijke voorschriften wordt 

geconstateerd. 

4.3 (R&B), 31-10-2018. 

 

Verlengen samenwerkings-

overeenkomst Maas-Waalweg met 

de gemeente Zaltbommel. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

Instemmen met verlenging van de 

(aangepaste) samenwerkings-

overeenkomst met de gemeente 

Zaltbommel tot 31 december 2021 

voor het project doortrekken Maas-

Waalweg. 

Het college verlengt de 

samenwerkingsovereenkomst 

met de gemeente Zaltbommel 

voor het project doortrekken 

Maas-Waalweg tot 31 

december 2021. In deze 

overeenkomst liggen de 

onderlinge afspraken vast ten 

behoeve van dit gezamenlijke 

project. 
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4.4 (R&B),5-12-2108 

 

Advies Algemeen Bestuur GR  

AVRI 20 december 2018. 

 

Port.houder: Van Hoften 

1. In te stemmen met het 

ambtelijk advies voor het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

van 20 december 2018; 

2. In te stemmen met de 

Archiefverordening Avri 2018; 

3. In te stemmen met het 

protocol voor de 

accountantscontrole op de 

jaarstukken 2018 van Avri; 

4. In te stemmen met de Nota 

Activabeleid 2018 van Avri; 

5. Het collegestandpunt in te 

laten brengen door wethouder 

Van Hoften als bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

 

Het college heeft ingestemd 

met het ambtelijke advies 

voor de vergadering van het 

Algemeen Bestuur GR Avri 

op 20 december 2018. 

Wethouder Van Hoften brengt 

hier het collegestandpunt in. 

Het college stemt in met de 

Archiefverordening Avri 2018, 

het protocol voor de 

accountantscontrole op de 

jaarstukken 2018, de Nota 

Activabeleid 2018 en de 

begrotingswijzing op de 

primaire begroting 2018. 

Maasdriel stemt ook in met de 

Afvalstoffenverordening 2019 

en de Verordening 

afvalstoffenheffing Avri 2019 

inclusief tarieventabel 2019 

bij ingang van het nieuwe 

inzamelsysteem. 

4.5 (R&B), 8-12-2018. 

 

Aanvullend krediet project “GMRB-

005 Drielse Veldweg” te Velddriel. 

 

Port.houder: Van Hoften 

Aan de gemeenteraad volgens 

bijgaand raadsvoorstel voor te stellen 

om: 

1. Aanvullend krediet ter 

beschikking te stellen van € 

167.500,- voor de uitvoering 

van het werk; 

2. Het krediet vast te stellen 

voor opening van de 

inschrijvingen (de 

aanbesteding) voor dit werk; 

3. Het op voorhand instemmen 

met het ‘voornemen tot 

gunning’ van het werk aan 

de laagste inschrijver; 

4.   De teammanager Realisatie 

& Beheer te mandateren 

voor afwikkeling van de 

formele gunning (opdracht) 

van het werk; 

Het college heeft besloten om 

voor het werk “GMRB-005 

Reconstructie Drielse 

Veldweg” te Velddriel, aan de 

raad voor te stellen om een 

aanvullend krediet ter 

beschikking te stellen van € 

167.500,- en het werk op te 

dragen aan de laagste 

inschrijver. 

Het werk omvat het volledig 

vervangen van de 

wegconstructie en het 

aanbrengen van een 

bermverharding. Gelijktijdig 

wordt de weg hierbij opnieuw 

ingericht om deze ‘duurzaam 

veilig’ te maken.  

 

4.6 (B&R), 6-12-2018. 

 

Cie S&F 29-1-2018 

Raad 14-2-2018 

Aanvraag tot  aanwijzing lokale 

radio-omroep. 

 

Port.houder: Sørensen 

 

De gemeenteraad voor te stellen een 

positief advies uit te brengen aan het 

Commissariaat voor de Media over 

de aanvraag van de Aalburgse 

Omroep Stichting (Oké FM)  om 

aangewezen te worden als lokale 

radio-omroep in Maasdriel. 

 

Het college heeft besloten de 

gemeenteraad voor te stellen 

positief te adviseren over de 

aanvraag van de Aalburgse 

Omroep Stichting (Oké FM) 

om door het Commissariaat 

voor de Media aangewezen 

te worden als lokale radio-

omroep voor de gemeente 

Maasdriel. 
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4.7 (B&R), 7-12-2018. 

 

Schenking kunstwerk 

Ammerzoden. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. De schenking van een 

kunstwerk ter ere van de 

Kerstnachttraditie in 

Ammerzoden te accepteren. 

2. In te stemmen met het 

plaatsen van het kunstwerk op 

de hoek van de Van Milstraat / 

Voorstraat te Ammerzoden 

onder de voorwaarden zoals 

genoemd in de conceptbrief  

 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten het kunstwerk 

ter ere van de 

kerstnachttraditie in 

Ammerzoden te accepteren. 

De gemeente geeft tevens 

toestemming dit kunstwerk te 

plaatsen op de hoek van de 

Van Milstraat en Voorstraat in 

Ammerzoden. De gemeente 

maakt met de schenker 

afspraken over beheer en 

onderhoud van het 

kunstwerk. 

4.8 (B&R), 4-12-2018. 

 

Uurtarief en aantal kosteloze uren 

VVE 2019. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Uurtarief Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

(VVE) voor 2019 vaststellen 

op € 11,86 

2. Het aantal kosteloze uren voor 

VVE voor 2019 vaststellen op 

3,5.  

 

De gemeente Maasdriel heeft 

het uurtarief voor  Voor- en 

Vroegschoolse Educatie 

(VVE) voor 2019 vastgesteld 

op € 11,86. Dit is € 1,86 per 

uur hoger dan in 2018. Het 

aantal kosteloze uren is 

vastgesteld op 3,5. Dit is 

hetzelfde aantal uren als in 

2018. Dit betekent dat het 

uurtarief en het aantal 

kosteloze uren in 2019 in de 

hele Bommelerwaard 

hetzelfde zijn. Onder 

kosteloze uren verstaan we: 

de uren VVE waaraan een 

doelgroeppeuter, bovenop het 

reguliere peuteraanbod,  

deelneemt. Deze uren zijn 

voor ouders van 

doelgroeppeuters kosteloos 

en worden vanuit de 

gemeente gefinancierd 
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4.9 (JZ, BVEB), 10-12-2018. 

 

Afhandeling arbitraal vonnis 

Uithovensestraat 44 in Hedel. 

 

Port.houder: De Vries 

1. Het restantbedrag van € 

158.369,30 betaalbaar te 

stellen 

2. Een bedrag van nog niet 

betaalde leges van € 7.858,00 

te verrekenen 

3. Het vergoeden van 

meerkosten (indexering of 

rente) af te wijzen 

In 1997 en 1998 zijn door de 

voormalige gemeente Hedel 

afspraken gemaakt over 

schadevergoeding in verband 

met verplaatsing van een 

tankstation aan de 

Uithovensestraat 44 In Hedel. 

De afgesproken 

schadevergoeding moet in 

drie termijnen worden 

betaald. De derde en laatste 

termijn kan nu worden 

betaald. Voor vergoeding van 

gevraagde meerkosten 

(indexering of rente) is geen 

aanleiding. 

 

4.10 (B&R), 12-12-2018. 

 

Programmaplan Omgevingswet. 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het 

programmaplan 

Omgevingswet 

2. De raad te informeren over het 

programmaplan 

Omgevingswet middels 

bijgevoegde 

raadsinformatiebrief  en in die 

RIB op te nemen een 

financiële paragraaf en een 

procesvoorstel dat er een 

apart raadsvoorstel komt om 

het Programmaplan te 

financieren. Voorstel om voor 

het geld dit te halen uit de 

reserve nieuw beleid.’ 

 

Op 1 januari 2021 treedt de 

Omgevingswet in werking. 

Deze wet bundelt en 

moderniseert alle wetten voor 

de fysieke leefomgeving in 

één wet. De nieuwe wet 

vervangt daartoe 26 

bestaande sectorale wetten 

op het gebied van ruimte, 

wonen, infrastructuur, milieu, 

natuur en water. Het betreft 

een complexe transitie. 

Vanwege deze complexiteit 

verloopt de totale 

implementatie via een 

programma waarin de te 

realiseren doelstellingen 

worden vastgelegd. Het 

college heeft daarvoor een 

programmaplan vastgesteld. 

Dit programmaplan bevat 

naast de doelstellingen voor 

de invoering ook een 

beschrijving van de 

programmaorganisatie, de 

programma-aanpak, de 

capaciteit en middelen, en per 

spoor (deelproject) een 

globale planning. 
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4.11 (B&R), 27-11-2018. 

 

Ontwerpwijzigingsplan 

‘Hoenzadriel wijziging 2018, 

Rooijensestraat 1’ 

 

Port.houder: De Vries 

1. In te stemmen met het 

ontwerpwijzigingsplan voor de 

realisatie van één woning aan 

de Rooijensestraat 1 in 

Hoenzadriel; 

2. Dit plan volgens wettelijke 

voorschriften in procedure te 

brengen en zes weken ter 

inzage te leggen. 

 

Het college van burgemeester 

en wethouders is voornemens 

om een ontwikkeling op het 

perceel aan de 

Rooijensestraat 1 in 

Hoenzadriel toe te staan. Het 

plan bestaat uit de sloop van 

de bestaande schuur en de 

realisatie van één woning. 

Het college heeft besloten het 

ontwerpwijzigingsplan voor 

deze ontwikkeling ter inzage 

te leggen. 

4.12 (B&R), 11-11-2018. 

 

Omgevingsvergunning voor het 

uitbreiden van de bestaande 

geitenstallen op het adres 

Molenstraat 37 te Hurwenen ten 

behoeve van dierenwelzijn en 

waarbij het aantal geiten niet 

toeneemt. 

 

Port.houder: De Vries 

 

1. De omgevingsvergunning voor 

het uitbreiden van de 

bestaande geitenstallen op het 

adres Molenstraat 37 te 

Hurwenen, ten behoeve van 

dierenwelzijn en waarbij het 

aantal geiten niet toeneemt, te 

verlenen; 

2. Te besluiten voor afhandeling 

van vorenstaand beslispunt 

ondertekeningsmandaat te 

geven aan de directeur van 

Omgevingsdienst 

Rivierenland. 

3. Een raadsinformatiebrief op te 

stellen en deze af te stemmen 

met portefeuillehouder en 

communicatie en vervolgens 

naar de raad te sturen. 

 

Het college heeft besloten om 

de omgevingsvergunning 

voor het uitbreiden van de 

bestaande geitenstallen op 

het adres Molenstraat 37 te 

Hurwenen, ten behoeve van 

dierenwelzijn en waarbij het 

aantal geiten niet toeneemt, 

te verlenen. De aanvraag 

voldoet namelijk aan alle 

relevante wet- en 

regelgeving, is niet in strijd 

met het bestemmingsplan en 

de provinciale 

omgevingsverordening en in 

het kader van brandveiligheid 

zijn afdoende maatregelen 

genomen. 

4.13 (IB&R), 10-12-2018. 

 

Laatste financiële afwikkeling MCD 

terrein in Kerkdriel met 

Woningstichting Maasdriel. 

 

Port.houder: De Vries 

 

 

 

 

1. De Stads- en 

dorpsvernieuwingssubsidie 

van de gemeente aan 

Woningstichting Maasdriel 

(WSM) voor fase 3 van het 

centrumplan Kerkdriel vast te 

stellen op € 454.000 en het 

resterend subsidiedeel ad € 

90.800 aan WSM over te 

maken 

2. Het van de provincie 

ontvangen restsubsidiebedrag 

ad € 372.267,65 aan WSM 

overmaken. 

 

De provincie Gelderland en 

de gemeente Maasdriel 

hebben vastgesteld dat 

Woningstichting Maasdriel  

(WSM) de ontwikkeling van 

het Centrumplan Kerkdriel 

(fase 3) – MCD terrein - heeft 

voltooid conform de 

verplichtingen die verbonden 

waren aan 

subsidieverleningsbesluiten. 

De provincie Gelderland 

kende in totaal € 1.861.341 

subsidie toe en de gemeente 

Maasdriel € 454.000. Deels 

zijn deze bijdragen eerder 

aan WSM verstrekt. Na 

afronding van het project 

worden de restbijdragen 

overgemaakt naar WSM. 
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4.14 (B&R), 11-12-2018. 

 

Woningbehoefte-onderzoek 

 

Port.houder: De Vries 

De raad te informeren over de 

uitkomsten van het onderzoek door 

bijgevoegde raadsinformatiebrief en 

het WBO rapport te sturen. 

 

Het Woningbehoefte-

onderzoek (WBO) is gereed. 

Dit onderzoek is uitgevoerd 

door Companen in opdracht 

van gemeente Maasdriel, 

gemeente Zaltbommel en de 

woningcorporaties De 

Kernen, Woonlinie en 

Woningstichting Maasdriel. 

De resultaten van het WBO 

leveren actueel inzicht in 

bevolkingsopbouw, de groei 

van het aantal huishouden en 

de te verwachten 

woningbehoefte in de periode 

van 2018 – 2028. De 

resultaten worden gebruikt 

om een goede overweging te 

kunnen maken als het gaat 

om het aantal en type 

woningen dat de komende 

jaren toegevoegd moet 

worden. Het levert daarmee 

input voor de woning-

programmering en de 

woonvisie. 

 


