
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-24 

Datum 09-06-2020 

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 

4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Visie en strategie communicatie 2020-2024 

In te stemmen met de Visie en strategie communicatie 2020-2024. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de Visie en strategie communicatie 

2020-2024. In deze visie is beschreven hoe we als gemeente 

aankijken tegen de ontwikkelingen die op ons afkomen en hoe we 

daar als organisatie communicatief op inspelen. Daarnaast wordt de 

rol van het Cluster Communicatie daarin duidelijk weergegeven. 

Het college besluit conform advies en verzoekt de stellers te 

komen met een uitvoeringsprogramma. 

4.2 Bezwaar inzake Schoofbandweg 10 in Rossum 

1. het bestreden besluit van 1 juni 2018 in stand te laten; 

2. het bestreden besluit van 27 augustus 2018 in stand te laten; 

3. de verzoeken om kostenvergoeding af te wijzen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om de besluiten van 1 juni 2018 en 27 

augustus 2018, in stand te laten. Hieruit volgt dat de 

begunstigingstermijn bij de last onder dwangsom een redelijke termijn 

was en dat de verbeurde dwangsom kan worden ingevorderd. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Bijsturen werkprogramma 2020 ODR 

1. Kennis te nemen van de memo ‘Sturen op het werkprogramma 2020, Maasdriel’; 

2. Kennis te nemen van de memo ‘Voorstel afhandeling productgroepen’; 

3. In te stemmen met het uitwerken en invoeren van de quick-wins om te besparen op 

kosten aan de ODR; 

4. De portefeuillehouder op te dragen de gemeenteraad te informeren over de 

afwijkende koers ten opzichte van het vastgestelde VTH-beleidskader. 



Samenvatting Vanwege oplopende kosten voor uitvoering van milieu- en bouwtaken 

bij de ODR heeft het college besloten bij te sturen. De maatregelen 

bestaan uit twee categorieën; zogeheten quick-wins die direct in 

werking kunnen treden en maatregelen die nadere uitwerking 

behoeven. Het doel van de maatregelen is om de kosten voor 

uitvoering van milieu- en bouwtaken binnen de begroting te houden. 

Het college besluit conform advies. Het college tekent daarbij aan dat 

we, willen we enigszins grip houden op het afgesproken budget met 

de raad, nu wel moeten besluiten in de versobering van het 

werkprogramma en dus op onderdelen kiezen voor minder kwaliteit en 

minder dienstverlening. Het college is zich zeer bewust dat we als 

gemeente meer aan de voorkant zelf moeten bepalen wat we wensen 

van de ODR en hoe we daar regie op voeren en verzoekt de steller 

van het voorstel deze casus (aanpassen werkprogramma) te 

bespreken met de onderzoekers die nu een effectiviteitsonderzoek 

uitvoeren naar het opdrachtgeverschap van de gemeente aan de 

ODR. 

4.4 Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. ten behoeve van de realisatie van het Burgerwindpark “A2-Lage 

Rooijen”. 

In te stemmen met de aanmeldingsnotitie (vormvrije) m.e.r.-beoordeling en het besluit te nemen 

om geen planMER op te stellen; 

Samenvatting Het college heeft besloten in te stemmen met de aanmeldnotitie 

vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r) -beoordeling ten behoeve 

van de realisatie van het burgerwindpark “A2- Lage Rooijen”. 

Hierdoor is het niet noodzakelijk om een plan m.e.r. op te stellen en 

een m.e.r. procedure te doorlopen. 

Het college stemt in conform advies. Graag een aanpassing in de 

leesbaarheid van de samenvatting. 

4.5 Raadsinformatiebrief centrumgebied Kerkdriel 

De raad informeren over de stand van zaken inzake het centrumgebied Kerkdriel door middel 

van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Samenvatting Het college heeft besloten om de raad met een raadsinformatiebrief 

te informeren over de stand van zaken inzake het centrumgebied 

Kerkdriel. Het centrumgebied van Kerkdriel wordt opnieuw ingericht. 

Het gaat om het gebied tussen het Mgr. Zwijsenplein en de 

Teisterbandstraat. Dit gebied heeft een bijzonder karakter; een 

mooie mix van historische en hedendaagse bebouwing en 

recreatievoorzieningen aan de Maas zowat om de hoek. Het 

dorpshart van Kerkdriel heeft de potentie om een toeristische 

trekpleister te worden. 

Het college besluit conform advies. Graag aanpassen van een aantal 

stijlpunten in de brief. 

4.6 Participatieplan Burgerwindpark A2-Lage Rooijen 



1. In te stemmen met de in het participatieplan geschetste participatiekaders, met in 

acht name van de in het voorstel genoemde aandachtspunten; 

2. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over 

het participatieplan, het collegebesluit en de aandachtspunten 

3. In overleg met de griffie een bijeenkomst organiseren waar het participatieplan wordt 

toegelicht en waar raadsleden in de gelegenheid worden gesteld om aandachtpunten 

en ideeën in te brengen 

Samenvatting Voor het Burgerwindpark A2-Lage Rooijen hebben de initiatiefnemers 

een participatieplan opgesteld. Het college heeft kennis genomen van 

het participatieplan en heeft een aantal aandachtspunten voor het 

vervolg geformuleerd. De raad wordt geïnformeerd en tijdens een 

informatiebijeenkomst krijgen zijn een toelichting op het 

participatieplan en de aandachtpunten die het college heeft 

geformuleerd. De raad wordt in de gelegenheid gesteld ook haar 

aandachtspunten/opmerkingen kenbaar te maken. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 (Handhavings)verzoeken met betrekking tot 8 sleufsilo’s aan de Molenstraat 37 in Hurwenen. 

1. Het verzoek tot het herroepen van de omgevingsvergunning van 26 mei 2016 af te wijzen. 

2. Het verzoek tot het laten verwijderen van 8 sleufsilo’s af te wijzen. 

3. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over dit besluit, 

de beslissing op bezwaar met betrekking tot de Schoofbandweg 10 (ander voorstel), de 

voortgang in de onderhandelingen over een oplossing en het gezondheidsonderzoek 

(VGO III-UGO). 

Samenvatting Het college heeft besloten twee verzoeken van omwonenden en de 

Stichting Gezond & Fris Hurwenen & Rossum af te wijzen, omdat 

de juridische mogelijkheden daarvoor ontbreken. Er werd door hen 

verzocht om bij de geitenhouderij aan de Molenstraat 37 in 

Hurwenen acht sleufsilo’s te laten verwijderen en om een in 2016 

verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van zes 

sleufsilo’s te herroepen. 

Het college besluit conform advies. 

4.8 Principeverzoek vestiging agrarisch bedrijfsgebouw Noordbeemdenweg 

In principe medewerking te weigeren aan de bouw van een agrarisch bedrijfsgebouw aan 

de Noordbeemdenweg te Kerkdriel. 

Samenvatting Het college heeft besloten om medewerking te weigeren aan 

de realisatie van een nieuw agrarisch bedrijfsgebouw aan de 

Noordbeemdenweg te Kerkdriel. 

Het college besluit conform advies. Graag nog even overleggen 

met portefeuilehouder over paar kleine aanpassingen in de brief 

aan de initiatiefnemer. 

4.9 Beleidsregels Jeugdhulp 2020 

1. Beleidsregels jeugdhulp 2020 vast te stellen 

2. De brief aan de Cliëntenraad vast te stellen 

3. De brief aan de Participatieraad vast te stellen 



Samenvatting De gemeente Maasdriel heeft de beleidsregels Jeugdhulp 2020 

vastgesteld. De beleidsregels Jeugdhulp 2020 zijn een nadere 

uitwerking van de verordening Jeugdhulp 2019 die uitvoering geeft 

aan de Jeugdwet. Met het vaststellen van de beleidsregels wordt het 

gebiedsteam beter in staat gesteld om de Jeugdwet uit te voeren. 

Het college besluit conform advies. 

4.10 Nadere regels en Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2020 

1. De nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2020 vast te stellen; 

2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2020 vast te stellen; 

3. De beleidsregel financiële waardering mantelzorg 2016 in te trekken; 

4. De gemeenteraad door bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over uw besluit; 

5. De Participatieraad Maasdriel door bijgaande brief te informeren over uw besluit. 

Samenvatting Het college heeft nadere regels en beleidsregels maatschappelijke 

ondersteuning Maasdriel 2020 vastgesteld. De nadere regels en 

beleidsregels zijn een uitwerking van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning die in december 2019 is vastgesteld. 

De nadere regels omschrijven de rechten en plichten voor inwoners. 

Hoe de verordening door de gemeente wordt uitgevoerd, is 

vastgelegd in beleidsregels. 

Het college besluit conform advies. 

4.11 Vaststellen VVE subsidies over het kalenderjaar 2019 

1. Kennis te nemen van de financiële verantwoordingen VVE subsidies over het 

kalenderjaar 2019. 

2. De subsidies VVE over het kalenderjaar 2019 definitief vast te stellen zoals vermeld 

in dit voorstel. 

3. Kennis te nemen van de liquidatie van de Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel per 

28 december 2019 

Samenvatting In 2019 zijn er bij voorschot subsidies voor de voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE) verleend aan de Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel 

(SPM), aan Kinderopvang VillaDriel, aan Kinderdagverblijf De 

Toverfluit en aan Kinderopvang ’t Veldmuisje. Inmiddels hebben wij 

over 2019 van hen de verantwoording ontvangen van de verleende 

subsidie zodat het college tot vaststelling van de definitieve subsidie 

over 2019 kan overgaan. Voor SPM betreft het tevens de liquidatie van 

die stichting, omdat de activiteiten van SPM sinds 1 januari 2020 

volledig zijn overgedragen aan kinderopvang ’t Veldmuisje. 

Het college besluit conform advies. 

4.12 Raadsinformatiebrief behandeling motie woningbouwplan Kerkdriel Noord, fase 2 

Paddenstoelenbuurt (M2019-67) 

De gemeenteraad door bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de behandeling van de 

motie die door de raad is aangenomen op 12 december 2019 t.a.v. de woningbouwprogrammering 

van het woningbouwplan Paddenstoelenbuurt. 



Samenvatting Vanwege de ‘Motie woningbouwplan Kerkdriel Noord, fase 2, 

Paddenstoelenbuurt (M2019-67), heeft het college besloten om de 

gemeenteraad door een raadsinformatiebrief te informeren over 

het verwerken van de motie in het stedenbouwkundig plan 

Kerkdriel Noord, fase 2 Paddenstoelenbuurt. 

Het college besluit conform advies. Zie kleine tekstuele toevoeging in 

het besluit. En graag een verbeelding toevoegen van hoe het eruit 

gaat zien. 

4.13 Advisering AB Regio Rivierenland 10 juni 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 

van 10 juni 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 10 juni 2020. 

Burgemeester Van Kooten brengt hier het collegestandpunt in. Op 

de agenda staan onder andere het jaarplan Lobby en Branding en 

de Regio Deal. 

Het college besluit conform advies. En verzoekt de portefeuillehouder 

opnieuw aandacht te vragen voor de zeer late aanlevering van de 

stukken waardoor een gedegen ambtelijke voorbereiding én 

bestuurlijke collegiale afweging niet mogelijk is. 

4.14 Zienswijze jaarstukken 2019 en begroting 2021 Avri 

1. De raad voor te stellen ten aanzien van de jaarstukken 2019 van de Avri: 

1.1 In te stemmen met de jaarstukken onder voorbehoud van een 

goedkeurende accountantsverklaring. 

1.2 In te stemmen met de resultaatbestemming van de diverse programma’s. 

1.3 In te stemmen om het resultaat van € 338.000 toe te voegen aan de voorziening basispakket. 

1.4 In te stemmen om het voordelige saldo van € 55.000 op afgebouwde frictiekosten terug 

te storten in de bestemmingsreserve Frictiekosten IBOR Neerijnen. 

1.5 In te stemmen met de in de jaarrekening 2019 opgenomen kredietoverschrijding van € 314.000 

2. De raad voor te stellen ten aanzien van de begroting 2021 van de Avri: 2.1 

In te stemmen met de begroting 2021 en de meerjarenramingen tot en met 2024. 

2.2 In te stemmen om de variabele tarieven in de afvalstoffenheffing te verlagen van € 1,20 

naar € 1,00 

3 De raad voor te stellen bijgevoegde conceptbrief aan de het Dagelijks Bestuur van de Avri 

te sturen. 



Samenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor zienswijzen in te dienen tegen 

de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de Avri. Ten aanzien 

van de jaarstukken wordt verzocht hiermee in te stemmen. Ten 

aanzien van de begroting 2021 heeft de zienswijze betrekking op 

het op peil brengen van het weerstandsvermogen en het verlagen 

van het variabele tarief van € 1,20 naar € 1,00. 

Het college besluit conform advies. Graag in overleg met de 

portefeuillehouder een kleine toevoeging doen rondom de rekenrente. 


