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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-7 

Datum 18-02-2020 

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 Toekennen onderhoudsbijdrage en btw-compensatie over 2019 aan SESAM-- Cie S&F
24-3-2020/Raad 16-4-2020 

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 besluit conform advies. 

4.2 Onderzoeken Rekenkamercommissie 2018-2019 

1. Kennis te nemen van het rapport: “Rekenkamercommissie gemeente Maasdriel,
Memorandum onderzoeken 2018-2019” over het ondernemersloket en jeugdhulp.

2. In te stemmen met de brief aan de Rekenkamercommissie waarin de reactie op het rapport
staat beschreven. 

Samenvatting Het college heeft kennis genomen van de twee onderzoeken die de
Rekenkamercommissie in 2018 en 2019 heeft uitgevoerd. Het gaat
om een onderzoek naar de opzet en praktische uitvoering van de
jeugdhulp en een onderzoek naar de opzet en werking van het
Ondernemersloket. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Cultuurnota Maasdriel -- Cie S&F 24-3-2020/Raad 16-4-2020 

1. In te stemmen met de Cultuurnota Maasdriel. 
2. De Cultuurnota Maasdriel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad (conform

bijgevoegd raadsvoorstel). 
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Samenvatting Het college stelt de raad voor om de Cultuurnota Maasdriel vast te
stellen. Door middel van de nota onderstrepen we het
maatschappelijke belang van cultuur. Onze ambitie luidt: cultuur voor
iedereen! We zien volop kansen voor cultuur in verbinding met andere
beleidsvelden. Zo kan cultuur bijdragen aan een prettige
leefomgeving, de lokale economie, de vorming van inwoners en het
welzijn en de gezondheid van inwoners. Samenwerking binnen en
buiten de cultuursector zien wij als sleutel voor succes. We beogen
een stimulerende, faciliterende en verbindende rol ten aanzien van 
cultuur in Maasdriel. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Definitieve verkoop gronden die bekend staan als camping Maaszicht 

1. Instemmen met de definitieve verkoop (notarieel passeren) van de gronden die bekend staan als camping
Maaszicht zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst;

2. De notariële akte vooraf juridisch te laten controleren door AKD zodat de afspraken zoals gemaakt in de
verkoopovereenkomst ook, daar waar noodzakelijk, worden opgenomen in de notariële akte. 

Het college besluit conform advies. Het college besluit het bestuursvoorstel openbaar te maken en op de bijlage
geheimhouding op te leggen. 

Samenvatting Het college heeft besloten dat de gronden die bekend staan als camping Maaszicht
notarieel kunnen passeren. De gemeente Maasdriel heeft in 2019 een
verkoopovereenkomst gesloten met Europarcs voor de verkoop van de gronden die
bekend staan als camping Maaszicht. In de verkoopovereenkomst is een
ontbindende voorwaarde (artikel 22) opgenomen m.b.t. een Bibob-onderzoek. Het
Bibob-onderzoek is inmiddels afgerond en de conclusie is dat er geen aanleiding/
grondslag is om verkoopovereenkomst te ontbinden. Met voorstaande conclusie is er
geen belemmering meer om de gronden die bekend staan als camping Maaszicht
notarieel te laten passeren. 
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