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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-2 

Datum 14-01-2020 

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 Geen uitvoering geven aan vooraankondiging opleggen last onder dwangsom Camping Maaszicht 

1. Besluiten geen uitvoering te geven aan het voornemen tot het opleggen van een last onder
dwangsom d.d. 21 december 2018 aan La Paloma B.V. en de heer M.J.H. van Deurzen;

2. Het besluit onder 1. schriftelijk bevestigen aan advocaat van betrokkenen. 

Samenvatting Het college heeft besloten geen uitvoering te geven aan het
voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom met
betrekking tot illegale bewoning op camping Maaszicht. De
vooraankondiging richtte zich tot de, inmiddels, voormalige eigenaar
van de camping. Gezien de gewijzigde eigendomssituatie is deze niet
langer in overtreding. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Suppletieverzoek Gemeentefonds voor kosten opsporen en ruimen conventionele explosieven - cie
S&F 4-2-2029/Raad 20-2-2020 

Aan de gemeenteraad volgens bijgaand raadsvoorstel voorstellen om: 

Een suppletieverzoek uit het Gemeentefonds in te dienen voor de kosten van het opsporen en
ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog tot een bedrag van €
116.890,06 

Samenvatting Het gemeentefonds kent een bommenregeling die het mogelijk maakt
70% van de kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven uit
de Tweede Wereldoorlog vergoed te krijgen. Het college stelt de raad
voor hiervoor een verzoek in te dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Algemeen Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020 - Cie S&F 4-2-2020/Raad 20-2-2020 

In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en bijbehorend raadsbesluit, waarin de raad
wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel 2020 vast te stellen. 



 

 

 

Samenvatting Het college heeft ingestemd om de Algemene Plaatselijke Verordening
2020 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad. Een
belangrijke wijziging is de uitsluiting van het van rechtswege verlenen
van een exploitatievergunning voor de huisvesting van
arbeidsmigranten. Dit gebeurt wanneer niet tijdig wordt besloten op de
aanvraag. Deze uitsluiting is opgenomen in de nieuwe APV om
onwenselijke situaties te voorkomen. Daarnaast is er een
weigeringsgrond verwijderd, omdat het in de gemeente Maasdriel niet
van toepassing is. Het betreft een bepaling waarin is aangegeven dat
een aanvraag voor een standplaatsvergunning kan worden geweigerd
in geval van bijzondere omstandigheden, of wanneer door het
verlenen een redelijk verzorgingsniveau voor de consument in gevaar
komt. Ten slotte is er een nieuwe bepaling opgenomen die het
recreatief gebruik van lachgas verbiedt. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Zienswijze Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD Gelderland-Zuid- Cie S&F
4-2-2020./Raad 20-2-2020 

De gemeenteraad te adviseren: 

1. In te stemmen met de zienswijze op de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD 
Gelderland-Zuid inhoudende: 

2. het leidende principe is dat de GGD de komende jaren aansluiting zoekt bij de gemeenten 
en de voorgestane netwerkaanpak; 

3. de keuze van strategische thema’s, waarbij de GGD: 
4. gemeenten en onze inwoners adviseert over preventie en verbinden van collectieve 

preventie met persoonsgerichte zorg; 
5. investeert in de verbinding tussen zorg en veiligheid; 
6. inzet op de gezondheidsbescherming binnen het sociale domein. 

Af te wijken van paragraaf 7.2 onder 1, wat inhoudt dat wij de informatie-gestuurde aanpak van 
maatschappelijke opgaven niet als een strategisch thema beschouwen; 

3. Niet in te stemmen met paragraaf 7.2 onder 2 , pagina 12 bovenaan en paragraaf3, 
pagina 13, omdat dit onduidelijkheid laat bestaan tussen facultatieve en uniforme taken; 

4. De GGD te verzoeken om gelijktijdig bij de aanbieding van de kaderbrief 2022 ook het 
beleidsprogramma voor zienswijzen aan te bieden. 

Samenvatting De GGD Gelderland-Zuid heeft de Meerjarenstrategie 2020 – 2023
voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio
hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze vóór 4 maart 2020 in te
dienen. Het college adviseert de gemeenteraad om met de zienswijze
enkele inhoudelijke opmerkingen te maken. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid per 1-1-2020 - Cie S&F
4-2-2020/Raad 20-2-2020 



1. Onder voorbehoud van toestemming door de raad de gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling GGD Gelderland Zuid vast te stellen.

2. De Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid 2016 intrekken per 1-1-2020. 

Aan de raad voor te stellen 

Toestemming te verlenen voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland Zuid. 

Samenvatting Het college heeft besloten de gemeenteraad toestemming te vragen
voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling GGD
Gelderland-Zuid. Aanpassing is nodig zodat de regeling juridisch
houdbaar is. Gelijktijdig worden enkele inhoudelijke wijzigingen
aangebracht waardoor de afspraken tussen gemeenten en de GGD
beter aansluiten bij de praktijk. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Zienswijze Meerjarenbeleidsplan Werkzaak Rivierenland- Cie S&F 4-2-2020/Raad 20-2-2020 

In te stemmen met bijgaand conceptraadsvoorstel over de positieve zienswijze t.a.v. het
Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van Werkzaak Rivierenland. 

Samenvatting Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder
van de Participatiewet. Volgens de bepalingen in de GR moet er een
keer in de vier jaar een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. Het
eerste meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van Werkzaak Rivierenland
biedt het college nu voor een zienswijze aan de raden aan. 

Het plan geeft weer hoe Werkzaak Rivierenland een bijdrage gaat
leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt aan de hand van 7 
strategische thema’s die worden uitgewerkt in 5 actielijnen. 

Deze 7 strategische thema’s zijn: 

leven lang leren;
migratie;
technologie;
welvaartverdeling;
circulaire economie; 
sociaal ondernemerschap;
geluk 

Het college besluit conform advies en heeft het woordje 'positieve'
toegevoegd aan het beslispunt. 

4.7 Bestuurlijke samenwerkingsafspraken regiogemeenten - Veilig Thuis GGD Gelderland-Zuid 

1. De geactualiseerde bestuurlijke samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Gelderland-
Zuid en de betrokken gemeenten voor zover bevoegd vast te stellen;

2. De brieven aan de gemeenteraad en het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid
vast te stellen. 
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Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de
geactualiseerde samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis GGD
Gelderland-Zuid vast te stellen. Hoewel er al sinds 2017 
samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de regio
Gelderland-Zuid en Veilig Thuis GGD Gelderland-Zuid bestaan, is
aanpassing van de huidige samenwerkingsafspraken nodig. Inmiddels
zijn de bestuurlijke samenwerkingsafspraken geëvalueerd. Landelijk
is sinds 1 januari 2019 de aangescherpte meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling in werking getreden. Tevens is landelijk een
nieuw handelingsprotocol voor Veilig Thuis van kracht geworden. Ook
heeft het Toezicht Sociaal Domein aanbevelingen gedaan ver het
lokale netwerk na een onderzoek van Veilig Thuis. 

Het college besluit conform advies 

4.8 Vaststellen beeldkwaliteitsplan ‘Locatie voormalige dorpshuis- en schoollocatie Heerewaarden - Cie
Ruimte 5-2-2029/Raad 20-2-2020 

De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het beeldkwaliteitsplan ‘Locatie
voormalig dorpshuis- en schoollocatie Heerewaarden’ op grond van het bepaalde in artikel 12 en
12a van de Woningwet vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota, en dit op gebruikelijke
wijze te publiceren. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het beeldkwaliteitsplan ‘Locatie
voormalige dorpshuis- en schoollocatie Heerewaarden’ voor
vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Het
beeldkwaliteitsplan is opgesteld ter begeleiding van een kwalitatieve
woningbouwontwikkeling en wordt als toetsingskader gebruikt door de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Het college besluit conform advies. 

4.9 Beantwoording raadsvragen Kulturhus Leyenstein 

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA Maasdriel
over Kulturhus Leyenstein 2019-24. 
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