
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-40

Datum 29-10-2019
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

4 Bespreking openbare agenda

4.2 Begrotingswijziging 2019 GGD Gelderland-Zuid ten behoeve van Veilig Thuis - Raad 14-11-2019

De gemeenteraad te adviseren:

1. In te stemmen met de gevraagde extra bijdrage voor 2019 voor Veilig Thuis van € 700.241,-
voor alle gemeenten in de GGD-regio tezamen, hetgeen neerkomt voor de gemeente
Maasdriel op een bijdrage van € 30.344,-;

2. De bijdrage van € 30.344,- ten laste te brengen van de exploitatie 2019;
3. In te stemmen met de zienswijze op de begrotingswijziging 2019 van de GGD Gelderland-

Zuid, waarin nogmaals nadrukkelijk wordt gewezen op het taakstellende karakter van de
GGD-begroting.

4. Deze zienswijze toe te sturen aan de GGD.

Besluit De GGD Gelderland-Zuid heeft de begrotingswijziging 2019 ten
behoeve van Veilig Thuis voor zienswijze aan de gemeenteraad
aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in
de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te
dienen. Het Algemeen Bestuur moet alle zienswijzen van alle
gemeenten betrekken bij de uiteindelijke vaststelling van de
gewijzigde begroting 2019 in zijn vergadering op 12 december 2019.
Het college adviseert de gemeenteraad om met de zienswijze in te
stemmen met de begrotingswijziging.

Het college besluit conform advies en voegt beslispunt 4 toe.

4.3 vaststellen bestemmingsplan ‘Heerewaarden herziening 2019, voormalige dorpshuis- en
schoollocatie’ (BP1196) en ontwerp beeldkwaliteitsplan - Cie Ruimte 27-11-2019 - Raad
12-12-2019

1. De reactie op de zienswijze en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen over te nemen
overeenkomstig bijgevoegde reactienota, in te stemmen met bijgevoegde reactienota en de
indiener van de zienswijze schriftelijk te informeren.

2. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan
‘Heerewaarden herziening 2019, voormalige dorpshuis- en schoollocatie’
(NL.IMRO.0263.BP1196-VG01, BP 1196) elektronisch en analoog gewijzigd vast te stellen,
ter visie te leggen in het kader van de bestemmingsplanprocedure en dit op gebruikelijke
wijze te publiceren.

3. In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Heerewaarden woningbouw voormalige
locaties dorpshuis en school’ en om het ontwerp vrij te geven voor zienswijzen, en dit op
gebruikelijke wijze te publiceren.



Besluit Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Heerewaarden
herziening 2019, voormalige dorpshuis- en schoollocatie’ (BP1196)
voor vaststelling aan de bieden aan de gemeenteraad. Met het
bestemmingsplan wordt woningbouw mogelijk gemaakt op de locaties
die zijn vrijgevallen na realisatie van MFC De Steen te Heerewaarden
(voormalige school- en dorpshuislocatie). Tevens is besloten het
ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen.

Het college besluit conform advies.

4.5 beantwoording raadsvragen (2019-21) CDA over zonnepanelen voor Kleindierwandelpark Hedel

De raadsvragen te beantwoorden met bijgevoegde brief waarin is toegelicht waarom de aanvraag
van het Kleindierwandelpark voor een financiële bijdrage is afgewezen.

Besluit Het college heeft raadsvragen van het CDA middels een brief
beantwoord. Er wordt in de brief uitgelegd waarom de gemeente geen
€ 5.000,- subsidie geeft aan het Kleindierwandelpark in Hedel als
bijdrage voor zonnepanelen. In de brief wordt toegelicht dat
gesprekken met het kleindierpark hebben plaatsgevonden om te zien
op welke wijze het park het beste geholpen zou kunnen worden. Dit
omdat de gemeente geen geld heeft om aan alle stichtingen en
verenigingen bijdragen voor zonnepanelen te geven. Zonnepanelen
leveren ook geld op. Om deze reden kunnen stichtingen en
verenigingen ook geld lenen en de lening afbetalen met de kosten die
ze besparen op hun energierekening. Hiernaast zou het park
misschien ook moeten bezien of er mogelijkheden zijn om energie te
besparen.

Het college besluit conform advies.

4.6 Uitvoeringsplan Kerngericht werken

1. Akkoord gaan met het uitvoeringsplan Kerngericht werken
2. Verdelen van de kernen onder de kernwethouders

Besluit Het College heeft ingestemd met het Uitvoeringsplan Kerngericht
werken. Dit plan is een verdere invulling van de Doorkijk zoals die is
geformuleerd in de Evaluatie van het Programma Krachtige Kernen.
Kerngericht werken richt zich op het verkleinen van de afstand tussen
inwoners en de gemeente. Dit vraagt van de gemeente om meer
maatwerk te leveren en zichtbaarder in de kernen te opereren. Het
uitvoeringsplan wordt 26 november 2019 aan de commissie Sociaal &
Fysiek gepresenteerd.

Het college houdt dit stuk aan tot volgende week.

4.9 Tracékeuze Defensie Pijpleiding Ammerzoden - Vlijmen

1. In te stemmen met de voorkeursvariant voor de wijziging in het tracé van de Defensie
Pijpleiding;

2. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ten behoeve van plan m.e.r. voor reacties ter inzage te
leggen.



Besluit Het college heeft ingestemd met het voorkeursalternatief voor een
wijziging in het tracé van de Defensie Pijpleiding ter hoogte van de
kruising met de Maas bij Ammerzoden en is bereid de procedure voor
een planherziening op te starten. Onderdeel van de procedure is de
ter inzage legging van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Hierin
wordt beschreven welke onderdelen er in het kader van de mer
worden onderzocht.

Het college besluit conform advies.

Kerkdriel 29-10-2019
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