
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-10 

Datum 10-03-2020 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Henny van Kooten 

Gemeentesecretaris Geeske Wildeman 

Aanwezigen H. van Kooten , A. Sørensen , J.H. de Vreede , P.A. de Vries 

4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 11 maart 2020 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland van
11 maart 2020; 

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door burgemeester Van Kooten als bestuurlijke
vertegenwoordiger. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Regio Rivierenland van 11 maart 2020.
Burgemeester Van Kooten brengt hier het collegestandpunt in. Op de
agenda staan onder andere de ondertekening
dienstverleningsovereenkomst RW-POA (Regionaal Werkbedrijf),
stand van zaken uitvoeringsprogramma 2016-2020, lobbyboodschap
aan landelijke politieke partijen, organiseren tour voor raadsleden
langs lopende RIF projecten en de evenementenkalender. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2018, Molen Achterdijk 3” (BP1138) 

Wethouder De Vries verlaat voor dit agendapunt de vergadering. 

1. In te stemmen met bijgaande zienswijzennotitie 

2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied
herziening 2018, Molen Achterdijk 3” gewijzigd vast te stellen. 

Samenvatting Het bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2018, Molen
Achterdijk 3” (BP1138) heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één
zienswijze ingekomen. Ook is het plan ter advisering voorgelegd aan
de Commissie m.e.r. Het plan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan
de gemeenteraad. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd
vast te stellen. 

Het college besluit conform advies. 

Compliment aan de steller voor heldere uiteenzetting. 

4.4 Regioprogramma Rivierengebied Gelderland Herdenkt 

In te stemmen met het regioprogramma Rivierengebied in het kader van ‘Gelderland Herdenkt: 75 jaar vrijheid’. 
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Samenvatting Het college heeft besloten om in te stemmen met het regioprogramma
Rivierengebied in het kader van “Gelderland Herdenkt: 75 jaar vrijheid”. In de
gemeente Maasdriel en in de regio Rivierengebied worden tal van activiteiten
georganiseerd om de oorlog en de slachtoffers te herdenken en onze vrijheid te
vieren. De activiteiten zijn samengebracht in het regioprogramma Rivierengebied.
Voor de subsidievaststelling van de provincie Gelderland is het van belang dat alle
deelnemende gemeenten instemmen met het regioprogramma. 

Het college besluit conform advies. 
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