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4 Bespreking openbare agenda

4.1 Beantwoording raadsvragen D’66 over aanrijtijden ambulances

In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen D’66 over aanrijtijden
ambulances.

Het college stemt in met de beantwoording na wat tekstuele aanpassingen in de brief zoals het
weglaten van de zin: "Ook is AZGZ ....gemeente Maasdriel."

Samenvatting Beantwoording raadsvragen van de fractie van D’66 over aanrijtijden
ambulances.

4.2 Beantwoording raadsvragen SSM over mogelijkheden voor ondernemers tijdens de coronacrisis

In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen SSM over mogelijkheden voor
ondernemers tijdens de coronacrisis.

Het college stemt in met de beantwoording met een paar tekstuele aanpassingen in de brief.
Daarnaast dient de toevoeging in de brief te komen dat vragen van inwoners en ondernemers over
Corona door het Klant Contact Centrum worden doorgezet aan het actieteam.

Samenvatting Beantwoording raadsvragen van Samen Sterk Maasdriel over extra
mogelijkheden voor ondernemers om te kunnen functioneren in de
anderhalve meter samenleving. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
verruiming van bestaande terrassen.

4.3 Schriftelijke vragen 2020-15 – verhoging vast tarief afvalstoffenheffing

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen door de fractie CDA over
tariefsverhoging afvalstoffenheffing 2021.

College stemt in met de antwoorden met een kleine tekstuele aanpassing en duidelijker noemen dat
eerder besloten is om het grote weerstandvermogen van de AVRI in te zetten om de tarieven al die
jaren laag te houden maar dat een tarievenstijging nu niet te voorkomen is nu het vermogen sterk
verminderd is.

Samenvatting De CDA-fractie heeft op 22 april schriftelijke vragen gesteld aan het
college van B&W over de verhoging van het vaste tarief
afvalstoffenheffing voor 2021 met 44 euro. Het college gaat in zijn
beantwoording in op de reden van de tariefsverhoging en de
mogelijkheden voor de gemeenteraad om hierop te sturen.

4.4 Afzien van invordering dwangsom kunstgrasmatten Oude Weistraat 65 Velddriel



Af te zien van invordering van de verbeurde dwangsom in verband met opslag van kunstgrasmatten
aan de Oude Weistraat 65 te Velddriel.

Het college besluit conform advies.

Samenvatting Het college heeft besloten om een verbeurde dwangsom niet in te
vorderen. Deze dwangsom was opgelegd in verband met de illegale
opslag van kunstgrasmatten op een perceel in Velddriel. De
grasmatten zijn verwijderd, maar wel te laat. Vanwege de
inspanningen die zijn gedaan om de kunstgrasmatten te verplaatsen
en de opslag tijdig te legaliseren, acht het college het niet redelijk om
over te gaan tot invorderen.

4.5 Intrekken last onder dwangsom kunstgrasmatten Prinses Beatrixstraat 24 Hedel

De beslissing op bezwaar van 21 mei 2019, verzonden op 24 mei 2019, in te trekken en een nieuwe
beslissing op bezwaar in te nemen, waarin:

de last onder dwangsom in verband met opslag van kunstgrasmatten aan de Prinses
Beatrixstraat 24 te Hedel wordt herroepen en
het verzoek om een kostenvergoeding wordt toegewezen.

Het college besluit conform advies.

Samenvatting Het college heeft besloten om een last onder dwangsom die is
opgelegd in verband met de opslag van kunstgrasmatten op een
perceel in Hedel in te trekken. Gelet op het vertrouwensbeginsel kan
de last niet in stand blijven.

4.6 Beantwoording raadsvragen CDA Wolven in de Bommelerwaard

In te stemmen met de concept beantwoording van de door het CDA gestelde raadsvragen over
wolven in de omgeving van de Bommelerwaard.

Het college stemt in met de antwoorden, maar wil duidelijker in de tekst opgenomen hebben wat
een gedupeerde kan doen door ook een telefoonnummer te noemen wie je moet bellen als een wolf
je schaap doodt en in de brief eerst aan te geven begrip te hebben voor de zorgen en dan pas
aangeven wat er formeel geregeld is. Wijzigingen graag afstemmen met portefeuillehouder De
Vries.

Samenvatting Op 19 mei 2020 zijn door het raadslid Peter van Boxtel namens de
fractie CDA schriftelijke vragen gesteld over de eventuele
aanwezigheid van wolven in de Bommelerwaard, de mogelijke
gevaren hiervan, eventuele te treffen preventieve maatregelen en de
vergoeding van door wolven veroorzaakte schade. Het college heeft
deze vragen beantwoord.

4.7 Projectplan kwaliteitsverbetering faciliteiten aan de Maas - Cie Ruimte 24 juni 2020 - Raad 9 juli
2020



1. In te stemmen met het projectplan kwaliteitsverbetering faciliteiten aan de Maas;
2. In te stemmen met het opheffen van het aandachtsdossier Handhaving Campings;
3. Aan de raad te verzoeken een projectbudget beschikbaar te stellen van € 100.000,-- voor

de uitvoering van het Plan van Aanpak tot en met eind 2021 en dit te dekken uit de
Algemene Reserve;

4. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel.

Het college besluit conform advies. In het projectplan staat bij Ad D en bij Ad F ten onrechte
wethouder De Vries. Dat moet zijn Burgemeester Van Kooten.

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het Projectplan kwaliteitsverbetering
faciliteiten aan de Maas. Met het projectplan wordt beoogd om te
komen tot een geïntegreerd ontwerp van de ruimtelijke en functionele
invulling van het totale gebied rondom (voorheen) camping Maaszicht,
en alle andere direct aangrenzende locaties gelegen aan dit gebied.

4.8 Verlenging looptijd Pakket Economische Ondersteuning

1. In te stemmen met het verlengen van de looptijd van het Pakket Economische Ondersteuning
daar waar van toepassing tot 1 september 2020.

2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze naar de raad te zenden.

Het college besluit conform advies en stemt in met de beantwoording van de vragen na verwerking
van een paar tekstuele opmerkingen in de brief.

Samenvatting Op 7 april heeft het college, om de (financiële) gevolgen van de
Coronacrisis te verzachten voor ondernemers, organisaties en
inwoners ingestemd met het Pakket Economische Ondersteuning. De
looptijd van het maatregelenpakket was tot 1 juni 2020. Omdat de
Coronacrisis nog gaande is, en ook de steun vanuit het Rijk met drie
maanden verlengd is, verlengt het college de geldigheid van het
economisch steunpakket tot 1 september 2020. Het gehele pakket
wordt verlengd.

4.9 Koersdocument Masterplan Maas

1. Het Koersdocument Masterplan Maas ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. De gemeenteraad opdracht te laten geven voor de nadere uitwerking van het

Koersdocument in een uitvoeringsprogramma, waarbij belanghebbenden en
(keten)partners betrokken worden.

Het college is akkoord op een paar aanpassingen na. Verzoek aan de steller om hierover contact op
te nemen met de portefeuillehouder P. de Vries.

Samenvatting Het college heeft besloten het Koersdocument Masterplan Maas ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad en gemeenteraad
opdracht te laten geven voor de nadere uitwerking van het
Koersdocument in een uitvoeringsprogramma, waarbij
belanghebbenden en (keten)partners betrokken worden.
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