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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-47 

Datum 17-12-2019 

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 

Bespreking openbare agenda 

4.1 Advies Algemeen Bestuur Avri 19 december 2019 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 19 december
2019; 

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 19 december 2019. Wethouder Van
Hoften brengt hier het collegestandpunt in. Op de agenda staan onder
andere de begrotingswijziging 2020, aansluiting bij de
werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties,
de verordening afvalstoffenheffing Avri 2020 en de jaarstukken 2018. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Uitvoeringsplan Kerngericht werken 

1. Akkoord gaan met het uitvoeringsplan Kerngericht werken 

2. Verdelen van de kernen onder de kernwethouders 

Samenvatting 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 &
Financiën gepresenteerd. 

Het college besluit conform advies. Met dank aan de procesregisseur
die helder heeft gemaakt de twee lagen die in dit Programma zitten
(extern en intern). 

4.3 Vaststellen van de 'subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Maasdriel
2020' 

1. De ‘Subsidieregeling voor- en vroegschoolse educatie (VVE) gemeente Maasdriel 2020’ vast te
stellen. 



Samenvatting Het college heeft een nieuwe subsidieregeling voor- en vroegschoolse
educatie (VVE) vastgesteld. Dat betekent dat ouders van kinderen met
een VVE-indicatie vanaf 2020 gebruik kunnen maken van 16 uur per
week opvang in plaats van 10,5 uur per week. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Beslissing op het bezwaarschrift over Molenstraat 37 te Hurwenen gericht tegen een besluit van 11
september 2019, waarbij een verzoek om handhavend op te treden tegen bouwwerkzaamheden
aan de fundering is afgewezen 

1. Het bestreden besluit van 11 september 2019 met aanvulling van de motivering in stand te laten. 

Samenvatting Het college besluit conform advies. 

4.5 Communicatie- en Participatieplan Omgevingsvisie Bommelerwaard 

Samenvatting Openbare samenvatting 

Het college van Burgemeester en Wethouders stemt in met het
communicatie- en participatieplan voor de Omgevingsvisie
Bommelerwaard. Dit plan beschrijft welke activiteiten de gemeente
gaat uitvoeren op het gebied van participatie met inwoners, bedrijven
en organisaties gedurende het traject van de Omgevingsvisie
Bommelerwaard. Het college informeert de gemeenteraad over dit
plan. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Beslissing op de bezwaarschriften tegen het besluit van 20 december 2018, kenmerk 0214102788,
inhoudende de verlening van een omgevingsvergunning voor het vergroten van de geitenstallen aan
de Molenstraat 37 te Hurwenen. 

1. Het bestreden besluit van 20 december 2018 te herroepen en de aanvraag te behandelen
met inachtneming van de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure.

2. Aan de gemachtigde van Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) in
Nijmegen en Vereniging Leefmilieu in Nijmegen een proceskostenvergoeding toe te wijzen
van €512,-. 

3. Aan de stichting Gezond en Fris Hurwenen & Rossum de kosten van €3.965,78 voor een
deskundigenadvies te vergoeden.

4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 Monitor Omgevingswet (december 2019) 

1. De raad middels bijgevoegde Monitor Omgevingswet (december 2019) te informeren over
de implementatie van de Omgevingswet. 



Samenvatting Het college heeft – naar aanleiding van het verzoek van de
gemeenteraad op d.d. 19 augustus 2019 in de commissie ruimte om
geïnformeerd te worden over de stand van zaken van het Programma
Omgevingswet – een monitor (voortgangsbrief) opgesteld. Met de
Monitor Omgevingswet (december 2019) komt het college de
toezegging na om de raad te informeren over de implementatie van de
Omgevingswet. 

Het college stemt in conform advies. 

4.8 Principebesluit realisatie bedrijfshal ten behoeve van botenstalling en recreatie aan de Zandstraat
16 te Kerkdriel en instemming met het inrichtingsplan voor de Kop van de Zandstraat. 

1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van een bedrijfshal ten behoeve van
botenstalling en recreatie-activiteiten aan de Zandstraat 16 te Kerkdriel mits de goot- en
nokhoogte wordt aangepast;

2. In te stemmen met de gekozen inrichting voor de Kop van de Zandstraat. 

Samenvatting Het college is in principe bereid medewerking te verlenen aan de
realisatie van een bedrijfshal aan de Zandstraat 16 te Kerkdriel ten
behoeve van stalling en reparatie van boten en schepen en recreatie-
activiteiten in en om de bedrijfshal. Aanpassing en uitwerking van het
plan is hiervoor nog wel noodzakelijk. Ten behoeve van de
veranderende situatie op de Kop van de Zandstraat heeft het college
ook ingestemd met een inrichtingsplan die de kwaliteit en beleving van
het gebied moet verbeteren. 

Het college besluit conform advies. 

4.9 Mandatering in verband met afspraken vennootschapsbelasting PHTB 

1. In te stemmen met de verklaring (het addendum) dat PHTB geen winstoogmerk heeft.
2. Portefeuillehouder De Vries te mandateren voor het ondertekenen van die verklaring. 

Samenvatting Vanaf 1 januari 2016 is de wetgeving met betrekking tot de
vennootschapsbelasting (winstbelasting) ook van toepassing op
overheidsondernemingen (zoals PHTB). Het PHTB is sindsdien in
gesprek met de belastingdienst en heeft de dienst ervan kunnen
overtuigen dat er geen sprake is van winst. De belastingdienst vraagt
een verklaring dat eventuele tekorten worden afgedekt door de
deelnemende partijen en er geen sprake is van winst. Het college
heeft besloten om de portefeuillehouder te mandateren om deze
verklaring te ondertekenen. 

Het college stemt in conform advies. 

4.10 Informeren gemeenteraad over onderzoeksrapport ‘ Toekomst van de samenwerking voor de
glastuinbouw in de Bommelerwaard’ 

1. Kennis te nemen van het standpunt van het dagelijks bestuur van het Projectbureau
Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard over het onderzoeksrapport van Berenschot.

2. In te stemmen met de informatiebrief aan de raad. 
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Samenvatting Het college van Burgemeester en Wethouders besloot om de
gemeenteraad te informeren over het onderzoeksrapport ‘Toekomst
van de samenwerking voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard’,
opgesteld door Berenschot. In het rapport wordt de
gemeenschappelijke regeling ‘Projectbureau Herstructurering
Tuinbouw Bommelerwaard' geëvalueerd. 

Het college besluit conform advies. 

4.11 Extern mandaat Wvggz 

1. De ketenmanager van het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg te mandateren om namens het
college een ‘aanvraag voorbereiding verzoekschrift zorgmachtiging’ in te dienen bij de officier van
justitie, zoals bedoeld in artikel 5:2 Wvggz. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten mandaat
te verlenen aan de ketenmanager van het Centrum voor Trajecten en
Bemoeizorg. De ketenmanager is op basis van dit besluit bevoegd om
namens het college van Maasdriel een aanvraag voorbereiding
verzoekschrift zorgmachtiging in te dienen bij de officier van justitie,
zoals bedoeld in artikel 5:2 van de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg (Wvggz). 

Het college besluit conform advies. 

4.12 Plan van aanpak inkoop Wmo en Jeugdhulp 2021 

1. Kennis te nemen van het plan van aanpak inkoop 1ste en 2e lijnszorg Wmo en Jeugdhulp
2021 

Samenvatting De gemeente Maasdriel heeft kennis genomen van het plan van
aanpak voor het inkoopproces voor de maatwerkvoorzieningen in het
kader van de Wmo en de Jeugdwet. De huidige contracten lopen tot 1
januari 2021. In 2020 worden nieuwe afspraken voorbereid. Daarbij
trekken de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel gezamenlijk op. Het
plan van aanpak is een eerste stap in het project en een volgende stap
in de samenwerking tussen beide gemeenten. 

Het college besluit conform advies. 

4.13 Afwijken van de enkelvoudige onderhandse aanbesteding ten behoeve van Khonraad 

1. Het lokaal inkopen en contracteren van Khonraad;
2. Af te wijken van de enkelvoudige onderhandse inkoop- en aanbestedingsnorm ten behoeve

van de opdracht aan Khonraad; 

De structurele kosten voor 2020 (€ 10.200) deels te dekken uit de begrotingspost OGGZ (€ 5.800)
en deels (€ 4.400) in de Berap 2020 meenemen. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het
ICT programma Khonraad lokaal in te kopen door een enkelvoudige
onderhandse aanbesteding, waarbij gemotiveerd wordt afgeweken
van de normbedragen. 

Het college besluit conform advies. 
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