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4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Maatregelen n.a.v. het binnenklimaatonderzoek gemeentehuis Maasdriel 

1. In te stemmen met de uitvoering van de in het rapport genoemde maatregelen om de geconstateerde
microbiologische verontreiniging van het gemeentehuis op te lossen;

2. Daarvoor € 32.000 beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien. 

Samenvatting Naar aanleiding van klachten is door een gespecialiseerd bureau een
binnenklimaatonderzoek en een microbiologisch onderzoek uitgevoerd in het
gemeentehuis van Maasdriel. Uit het onderzoek komt een aantal aspecten naar
voren, waaronder een verontreiniging met schimmel. Het college hecht aan gezonde
werkplekken en besluit de door het bureau geadviseerde maatregelen uit te voeren. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Evaluatie Beleid huisvesting arbeidsmigranten 2019 ---Cie Ruimte 25-3-2020/Raad 16-4-2020 

1. In te stemmen met de voorliggende evaluatie.
2. De beleidswijzigingen vast te stellen.
3. De raad voor te stellen het beleid huisvesting arbeidsmigranten 2019 op onderdelen aan te passen c.q.

aan te vullen. 

Samenvatting Het beleid Huisvesting arbeidsmigranten 2019 is geëvalueerd. Het college heeft
besloten om de gemeenteraad voor te stellen het beleid huisvesting
arbeidsmigranten 2019 op onderdelen aan te passen c.q. aan te vullen. 

Om de gevraagde diepgang van het project te behalen wordt in 2020 265K
onttrokken uit de reserves. Omdat de inkomsten door de inschrijvingen in de
basisregistratie en de verblijfsbelasting altijd onzeker is, wordt de raad gevraagd om
de reserves aan te vullen met € 175.000,-. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Brede intake en PIP wet Inburgering 

Voor de uitvoering van de brede intake en het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie van de wet Inburgering,
een inburgeringsconsulent aan te stellen die 

- door de regio wordt ingehuurd en 

- ingezet wordt met de Bommelerwaard als speciaal werkgebied. 



Samenvatting De verkenning en implementatie van de nieuwe wet Inburgering, die op 1 januari
2021 ingaat, wordt samen met de andere gemeenten in Rivierenland opgepakt. 

In december 2019 hebben de 8 colleges in de regio Rivierenland een besluit
genomen over het schaalniveau (lokaal of regionaal) t.a.v. het uitvoeren van de taken
van de wet inburgering. De colleges van Zaltbommel en Maasdriel hebben afwijkend
van de regio besloten m.b.t het regionaal uitvoeren van de brede intake en
persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). De wethouders kregen de
opdracht om te onderzoeken of deze werkzaamheden ook lokaal belegd zouden
kunnen worden. Dit onderzoek is afgerond en het blijkt dat er geen geschikte partij is
die dit in z’n geheel lokaal kan uitvoeren. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Eenmalige subsidie Stichting Kompas Bommelerwaard 

In te stemmen met het eenmalig subsidiëren van de coördinatie van vrijwilligers van Stichting Kompas
Bommelerwaard. 

Samenvatting De stichting Kompas Bommelerwaard heeft 16 januari 2020 een subsidieaanvraag
ingediend bij de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel voor de coördinatie van haar
vrijwilligersactiviteiten. De stichting ontving de afgelopen jaren hiervoor financiële
bijdragen vanuit het Oranjefonds en Kansfonds. Doordat deze bijdrage stopt per 1
juni 2020 heeft de stichting een aanvullende subsidieaanvraag ingediend bij de
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. De gemeenten hebben gezamenlijk besloten
om een eenmalige subsidie toe te kennen ter hoogte van € 19.750, waarbij de
gemeente Maasdriel € 6.583 toekent en de gemeente Zaltbommel € 13.167 toekent.
Gedurende 2020 willen de twee gemeenten het welzijnsbeleid en het subsidiëren
van welzijnsorganisaties in de Bommelerwaard evalueren. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 Verzoek intentieverklaring m.b.t. realisatie 21 tijdelijke woningen aan de Bussenerweg in Maasdriel 

In te stemmen met de concept brief om onder voorwaarden mee te willen werken aan een procedure voor de
realisatie van 21 tijdelijke woningen, met een instandhoudingstermijn van maximaal 15 jaar aan de Bussenerweg
in Maasdriel. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd om een intentieverklaring af te geven dat het in principe
bereid is om mee te werken aan een procedure voor de realisatie van 21 tijdelijke
woningen aan de Bussenerweg. Voor de woningen geldt een instandhoudingstermijn
van maximaal 15 jaar. De woningen zijn bedoeld voor tijdelijke huisvesting van
zittende bewoners in complexen welke woningstichting Maasdriel de komende jaren
wil gaan renoveren of vernieuwbouwen en andere nader te bepalen groepen
woningzoekenden die met spoed op zoek zijn naar een tijdelijke woning.
Woningstichting Maasdriel wil voor de realisatie van 21 prefab woningen aan de
Bussenerweg gebruik maken van de rijksregeling vermindering verhuurdersheffing
(RVV) en heeft de gemeente hiervoor om een intentieverklaring gevraagd. De
gemeente verbindt aan de intentie-verklaring een aantal voorwaarden, zoals een
heldere planning over de aanpak van de diverse complexen, nadere afspraken over
de tijdelijkheid en het terugbrengen van de locatie in de oorspronkelijke situatie. 

Het college besluit conform advies. 

4.8 Nota reserves en voorzieningen 2020 

De nota reserves en voorzieningen 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 
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Samenvatting In de nota reserves en voorzieningen 2020 is de actuele stand van zaken van de
reserves en voorzieningen uitgewerkt. Resultaat hiervan is een actueel beeld van het
deel van de reserves dat vrij beschikbaar is. De raad stelt de nota reserves en
voorzieningen 2020 vast in de raadsvergadering van april 2020. 

Het college besluit conform advies. 

4.9 Vooroverleg realiseren van een expositieruimte aan de Dalemstraat 2 te Kerkdriel 

In te stemmen met het realiseren van een expositieruimte aan de Dalemstraat 2 te Kerkdriel. 

Samenvatting Het college heeft besloten in te stemmen met het vooroverleg voor het verbouwen
van het bestaande bouwwerk voor openbare nutsvoorzieningen aan de Dalemstraat
2 in Kerkdriel tot een expositieruimte . Nu kan er door initiatiefnemer een aanvraag
omgevingsvergunning worden ingediend. 

Het college besluit conform advies. 

4.10 Schriftelijke vragen SSM 2020-6 inzake Wandelpad voor Velddriel en Mottekasteel Kerkdriel 

De gemeenteraad te antwoorden via de bijgevoegde brief. 

Samenvatting Op 7 februari 2020 zijn er vragen gesteld aan het college over een wandelpad in
Velddriel en bij het Mottekasteel in Kerkdriel. in 2020 maakt het college een keuze
over een locatie met betrekking toteen te ontwikkelen Klompenpad. Dit gebeurt in
samenwerking en op basis van initiatief van onze inwoners en recreanten. 

Het college besluit conform advies. 

4.11 Regionaal Programma Werklocaties, Afsprakenkader en Regionaal Acquisitie Platform---Cie Ruimte 25 maart
2020/Raad 16 april 2020 

1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de herziening van het Regionaal Programma Werklocaties
(RPW) en het Afsprakenkader, inclusief het Regionaal Acquisitie Platform (RAP) 

2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de notitie handelingsperspectieven bedrijventerreinen. 

Samenvatting Sinds 2001 maken de regiogemeenten van de Regio Rivierenland afspraken over de
realisatie van bedrijventerreinen. De afspraken worden gemaakt om de vraag van
bestaande en nieuwe bedrijvigheid goed te kunnen faciliteren, maar ook overaanbod
tegen te gaan. De acht samenwerkende Rivierenlandse gemeenten willen zo het
ruimtelijk ordeningsbeleid optimaal inrichten voor (nieuwe) economische kansen.
Hierbij zijn heldere randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening
belangrijk. Met behulp van een Regionaal Programma Werklocaties, Afsprakenkader
en het Regionaal Acquisitie Platform maken we concreet werk hiervan. Het college
heeft besloten de raad voor te stellen in te stemmen met de herziening van het RPW,
Afsprakenkader, inclusief RAP en de notitie handelingsperspectieven
bedrijventerreinen. 

Het college besluit conform advies. 
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