
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-41

Datum 05-11-2019
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

4.1 Bestuursrapportage Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2019 - Cie S&F 26-11-2019- Raad
12-12-2019

1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
2019 en bijgevoegde aanbiedingsbrief.

2. In te stemmen om de concept zienswijze ter besluitvorming voor de leggen aan de
gemeenteraad.

Besluit Het college heeft kennisgenomen van de Bestuursrapportage
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2019. Het college stelt de
gemeenteraad voor hierop een zienswijze in te dienen. Het college
besluit conform advies. 

4.2 Beantwoording resterende schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks 2019-17 - wethouder de Vries
neemt niet deel aan de beraadslagingen.

1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de resterende schriftelijke vragen van
PvdA-GroenLinks d.d. 29 juni 2019 over de gewijzigde grens in het bestemmingsplan
Buitengebied.

2. De door PvdA-GroenLinks (aanvullend) gevraagde documenten voor de raad bij de griffie
ter inzage te leggen.

Besluit Op 29 juni 2019 heeft de fractie van PvdA-GroenLinks op grond van
het Reglement van orde voor de raad collegevragen gesteld over de
gewijzigde grens in het bestemmingsplan Buitengebied tussen het
perceel Maasdijk 15 en de kruising Maasdijk / Manhuisstraat /
Maasweg. Bij schrijven van 16 juli 2019 heeft het college deze vragen,
vooruitlopend op het te houden onderzoek, gedeeltelijk beantwoord.
Met dit besluit worden, mede op basis van het gehouden onderzoek,
ook de nog resterende vragen beantwoord en wordt er gehoor
gegeven aan het verzoek van de fractie om nog een aantal
documenten in te zien.

Het college besluit conform advies. Burgemeester vraagt of vóórdat de
extra stukken ter inzage worden gelegd, deze worden nagegaan op
privacygegevens zoals adres, BSN-nummer e.d.

4.3 Raadsinformatiebrief septembercirculaire 2019

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de septembercirculaire 2019 en deze ter
kennisname aan te bieden aan de raad.



Besluit In de septembercirculaire worden gemeenten op de hoogte gebracht
van de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Deze ontwikkelingen
hebben invloed op de uitkering uit het gemeentefonds voor de
gemeente Maasdriel. De effecten op de algemene uitkering worden in
bijgevoegde raadsinformatiebrief ter kennisname aangeboden aan de
raad.

Het college besluit conform advies.

4.4 Belastingverordeningen 2020 - Cie S&F 26-11-2019 - Raad 12-12-2019

In te stemmen om de belastingverordeningen ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Besluit Het college heeft besloten de raad te verzoeken om een aantal
belastingverordeningen 2020, waar de tarieven zijn gewijzigd, vast te
stellen. Uitgangspunt hierbij is dat alle tarieven in 2020 worden
geïndexeerd met 1,5%, m.u.v. die tarieven die een landelijk wettelijk
tarief kennen en m.u.v. die tarieven waar expliciet is besloten geen
indexering toe te passen (o.a. rioolrecht). De leges bij de
dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving zijn gewijzigd.

Het college besluit conform advies.

4.5 Beantwoording raadsvragen SSM over het standplaatsenbeleid

In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen SSM over het
standplaatsenbeleid.

Besluit Het college besluit conform advies. 

4.6 Plan voor de gemeentelijke begraafplaats in Hedel - Cie S&F 27-11-2019 - Raad 12-12-2019

1. In te stemmen met het voorstel, waarbij ruimte gecreëerd wordt voor begraven op de
gemeentelijke begraafplaats in Hedel door middel van inbreiding en waarbij het aanzicht
van de begraafplaats in zijn geheel wordt verbeterd;

2. Het bijbehorende raadsvoorstel vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad.

Besluit Het college heeft besloten om in te stemmen met het voorliggende
voorstel: een toekomstbestendig plan voor de gemeentelijke
begraafplaats aan de Kerkstraat in Hedel. Door instemming met het
plan is het in de toekomst mogelijk om te kunnen blijven begraven op
de begraafplaats. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor
asbestemming, krijgt de begraafplaats meerdere algemene
voorzieningen en worden de paden hersteld of vernieuwd. Het
algehele aanzicht en de inrichting van de begraafplaats zal hierdoor in
grote mate verbeteren. Dit plan is opgesteld aan de hand van input
afkomstig uit een bewonersavond in het dorpshuis in Hedel en in
samenwerking met een klankbordgroep, bestaande uit vier
Hedelnaren. De input die we hebben meegekregen is realistisch en
geeft een duidelijke richting aan de begraafplaats. Zo goed als alle
voorstellen uit de Hedelse gemeenschap zijn verwerkt in dit voorstel.
Met dit voorstel wordt er gehoor gegeven aan de mening en behoefte
van de Hedelse gemeenschap.

Het college besluit conform advies.

4.7 Tijdelijke subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’



De tijdelijke subsidieregeling ’Bommelerwaard Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ vast te stellen.

Besluit Gelet op de Algemene Subsidieverordening Maasdriel 2017, heeft het
college besloten om de subsidieregeling ‘Bommelerwaard Herdenkt:
75 jaar vrijheid’ vast te stellen. Met deze regeling ondersteunt de
gemeente Maasdriel niet-commerciële openbare activiteiten in de
Bommelerwaard, gericht op herdenken, beseffen, beleven en vieren
met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid.
Dit betreft een tijdelijke regeling: tot 1 januari 2020 kunnen
initiatiefnemers subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden
in de periode januari tot en met mei 2020.
Het projectbudget van de gemeente Maasdriel voor ‘Bommelerwaard
Herdenkt: 75 jaar vrijheid’ is € 18.000. Eventuele cofinanciering van
de provincie Gelderland zal aan het budget worden toegevoegd. 

Het college besluit conform advies.

4.8 Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang 2020 en verder - Cie S&F 26-11-2019 -
Raad 12-12-2019

1. Kennisnemen van bijgevoegd document “Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke
Opvang 2020 en verder”

2. Bijgaand document “Regiovisie Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang 2020 en
verder” ter vaststelling voorleggen aan de raad.

Besluit De gemeente Maasdriel heeft kennis genomen van een regionale visie
op beschermd wonen en maatschappelijke opvang en heeft dit
document voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. . Deze
visie is met de acht gemeenten van de Meierij en de Bommelerwaard
opgesteld en wordt door de acht gemeenteraden vastgesteld.

Het college besluit conform advies.

4.9 Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken
regio Meierij en Bommelerwaard 2020 en verder - Cie S&F 26-11-2019- Raad 12-12-2019

1. In te stemmen met bijgevoegde ‘Samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen,
maatschappelijke opvang en aanverwante taken 2020 e.v.’ en deze voor goedkeuring voor
te leggen aan de raad.

2. Na goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst door de raad, machtigt de
burgemeester de portefeuillehouder Wmo om de ‘Samenwerkingsovereenkomst beschermd
wonen, maatschappelijke opvang en aanverwante taken 2020 e.v.’ te ondertekenen.

3. De directeur van de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente ’s-
Hertogenbosch mandaat te verlenen en te machtigen om vooruitlopen op het sluiten van de
samenwerkingsovereenkomst voorbereidende taken uit te voeren ten behoeve van de
inkoop en het contractbeheer van de in de samenwerkingsovereenkomst benoemde taken
voor 2020 e.v. en daartoe overeenkomsten af te sluiten.

Besluit De raad van Maasdriel wordt voorgelegd de samenwerking voort te
zetten op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke
opvang. Daar komen nieuwe taken bij die te maken hebben met de
uitvoering van de Wet verplichte ggz en de aanpak van personen met
verward gedrag. Dit staat in een samenwerkingsovereenkomst met de
acht gemeenten in de regio Meierij en Bommelerwaard.

Het college besluit conform advies.

4.10 Vaststellen Verordening Peutertoeslag gemeente Maasdriel 2020 - Cie S&F 26-11-2019- Raad



12-12-2019

In te stemmen met het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Verordening Peutertoeslag
gemeente Maasdriel 2020 en deze ter vaststelling toe te sturen aan de gemeenteraad.

Besluit Het college stelt de raad voor de ‘Verordening Peutertoeslag
gemeente Maasdriel 2020’ vast te stellen. De belangrijkste wijziging
hierin is, dat het uitgangspunt om de gemeentelijke peutertoeslag
alleen beschikbaar te stellen voor die ouders die hun kind(eren)
hebben aangemeld op een kinderdagverblijf dat is gecertificeerd voor
het verzorgen van voor- en vroegschoolse educatie met ingang van 1
januari 2020 komt te vervallen. De gemeentelijke peutertoeslag is nu
beschikbaar voor alle peuters die worden aangemeld bij een
kinderdagverblijf in de gemeente Maasdriel en die niet onder de
kinderopvangtoeslag van de rijksoverheid vallen. Daarnaast krijgen
we per 1 augustus te maken met de wettelijke verplichting om het
16-uurs aanbod in te voeren. Dit betekent dat de reguliere opvanguren
toenemen van 7 naar 8 uur per week en dat de VVE-uren toenemen
van 3,5 uur per week tot 8 uur per week. In totaal dus van 10,5 uur per
week naar 16 uur per week.

Het college besluit conform advies.

4.11 Vaststellen bestemmingsplan ‘Provincialeweg tussen 58 en 61a Velddriel - Cie Ruimte 27-11-2019
- Raad 12-12-2019

1. Hogere grenswaarden Wet geluidhinder ten gevolge van het wegverkeer vast te stellen.

De raad voor te stellen:

2. In te stemmen met bijgaande zienswijzenotitie ‘Provincialeweg tussen 58 en 61a Velddriel’;
3. De ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
4. Het bestemmingsplan ‘Provincialeweg tussen 58 en 61a Velddriel’

NL.IMRO.0263.BP1118-VG01 vast te stellen;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke

ordening.

Besluit Het bestemmingsplan ‘Provincialeweg tussen 58 en 61a Velddriel’
voor de ontwikkeling van een twee-onder-één-kapwoning heeft als
ontwerpbestemmingplan ter inzage gelegen. Er is één zienswijze
ingekomen. Het bestemmingsplan ‘Provincialeweg tussen 58 en 61a
Velddriel’ in Hoenzadriel (bijlage 3) 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.

4.12 Rubens Ontwikkeling BV- schadevergoeding - cie S&F 26-11-2019 - Raad 12-12-2019

1. Kennis te nemen van het vonnis van 16 oktober 2019 inzake de schadestaatprocedure
2. De raad te informeren conform bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze brief aan te

vullen met het proces financiële verwerking schadebedrag
3. De raad voor te leggen om het schadebedrag te dekken uit de reserve Precario
4. Openbare communicatie te laten plaatsvinden middels persgesprek en persbericht



Besluit Op 16 oktober 2019 heeft de rechtbank vonnis uitgesproken in een
schadestaatprocedure. Hierbij is de gemeente veroordeeld tot het
vergoeden van de door Rubens Ontwikkeling B.V. geleden schade
wegens het niet nakomen van de tussen partijen gesloten
samenwerkingsovereenkomst. Partijen hadden in 2008 een
samenwerkingsovereenkomst gesloten ten behoeve van het
ontwikkelen van een woningbouwplan in Rossum-Noord. Als gevolg
van de herijking van het woningbouwprogramma in 2012 is het plan
Rossum-Noord volgtijdelijk op het woningbouwplan Weteringshoek
gepland. Hierdoor kon het plan voor Rossum-Noord vooralsnog niet
tot ontwikkeling komen.

Het college besluit conform advies. Het tweede beslispunt is
aangevuld.
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