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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-5 

Datum 04-02-2020 

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 Benoeming leden cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard 

1. Akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw M. Vermeulen, mevrouw H. van Zanten,
heer J.A. van der Mooren en de heer F. Bayense als leden van de Cliëntenraad Sociaal
Domein Bommelerwaard met ingang van 4 februari 2020

2. De bijgevoegde benoemingsbrieven vast te stellen 

Samenvatting Het college heeft vier nieuwe leden benoemd voor de cliëntenraad
Sociaal Domein Bommelerwaard. Het zijn mevrouw M. Vermeulen,
mevrouw H. van Zanten, de heer J.A. van der Mooren en de heer F. 
Bayense. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen hun
dienstverlening zo goed mogelijk inrichten en laten aansluiten op de
behoefte die er leeft onder de inwoners die gebruik maken van
diensten op grond van de Wmo, de Jeugdwet, de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening en de Participatiewet. Dit doen zij met behulp van
een cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert beide colleges over de
beleidsvorming en de uitvoering daarvan. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Onderhoudsbijdrage voetbalclubs aangesloten bij SESAM en btw schade - Cie S&F 24-3-2020 -
Raad 16-04-2020 

Conform bijgevoegd raadsvoorstel aan de raad voorstellen om: 

1. Aan de Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Maasdriel (SESAM) over 2019 een
onderhoudsbijdrage te verstrekken van € 12.900,-

2. Aan SESAM een btw-compensatie toe te kennen van € 7.220,-

Samenvatting Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen om over 2019
een onderhoudsbijdrage van € 12.900,- te verstrekken en tevens een
btw-compensatie toe te kennen van € 7.220,- aan de
voetbalverenigingen die zijn vertegenwoordigd in de Stichting
Exploitatie Sportaccommodaties Maasdriel (SESAM). 

Het college houdt het voorstel aan om een aantal beslispunten aan te
scherpen en het raadsvoorstel aan te vullen. 

4.3 Mandaat ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Snelle Fietsroute Zaltbommel-'s-
Hertogenbosch 



1. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst d.d.
15-01-2020 

2. Te besluiten wethouder De Vreede door het college te laten machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

3. Te besluiten om na volledige ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de
daartoe aangewezen partijen, de raad met een raadsinformatiebrief daarover in kennis te
stellen. 

4. Er in principe mee in te stemmen dat in het kader van de samenwerking tussen gemeente
Maasdriel en gemeente Zaltbommel het project voor het Bommelerwaardse deel van de
route via de gemeente Zaltbommel wordt uitgevoerd. Daartoe wordt dan nog een separate
overeenkomst tussen gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel opgesteld en aan u ter
instemming voorgelegd. 

Samenvatting Er wordt een samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor het verder
uitwerken en realiseren van de snelle fietsroute tussen Zaltbommel en 
’s-Hertogenbosch ondertekend door de provincies Noord Brabant en
Gelderland en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Maasdriel en
Zaltbommel. Deze overeenkomst omvat zaken als inrichtingseisen
voor de snelle fietsroute, geraamde kosten met kostenverdeling
tussen partijen, projectplanning, projectorganisatie,
opdrachtgeverschap, fietsstimulering en afspraken over beheer en
onderhoud na realisatie. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Schriftelijke vragen VVD over ontsluiting Weteringshoek 

Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen 2020-04 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van VVD over de ontsluiting van de
Weteringshoek te Rossum. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Principeverzoek Bestemmingswijziging Slijkwellsestraat 3 Well en Slijkwellsestraat tussen 10 en 12
Well op basis van VAB-beleid 

1. principe medewerking te verlenen aan de bouw van één vrijstaande burgerwoning, op basis
van het VAB-beleid; 

2. Medewerking te verlenen aan de situering van deze vrijstaande burgerwoning tussen
Slijkwellsestraat 10 en 12 te Well. 

Samenvatting Het college heeft besloten om, in het kader van het beleidskader
Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB), in principe
medewerking te verlenen aan de realisatie van een nieuwe
burgerwoning tussen Slijkwellsestraat 10 en 12 te Well. 

Het college besluit conform advies. 

Fijn dat we dit zo kunnen oplossen. 

4.6 Sociaal Statuut 2020 

Sociaal Statuut 2020 vast te stellen 
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Samenvatting Vorig jaar heeft het college ingestemd met een geharmoniseerde
versie van het Sociaal Statuut onder voorbehoud van instemming van
het Georganiseerd Overleg (GO). 

Met de komst van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren
(Wnra) is het noodzakelijk om ook het Sociaal Statuut Wnra proof te
maken. In overeenstemming met het GO is één Sociaal Statuut voor
de gemeente Zaltbommel, de gemeente Maasdriel en de
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard opgesteld. 

Het Sociaal Statuut wordt in beide college’s en aan het bestuur van de
BVEB tegelijktijdig ter besluitvorming voorgelegd. 

Het college besluit conform advies. 
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