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4 Bespreking openbare agenda

4.1 Beantwoording raadsvragen PvdA-Groen Links over aanrijtijden ambulancedienst

In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen PvdA–GroenLinks over aanrijtijden
ambulancedienst.

Samenvatting Beantwoording raadsvragen van de fractie van PvdA- GroenLinks over aanrijtijden
ambulancedienst.

Het college besluit conform advies met nog enkele aanpassingen in de
beantwoording. 

Let op: het antwoord op vraag 3; graag het gedeelte eruit halen waar het gaat om de
frase waar we verwijzen naar Brabants Dagblad. Het antwoord op vraag 4a, daar is
het antwoord geschreven vanuit de AGCZ, maar het moet vanuit ons.

4.2 Zienswijze n.a.v. voorgenomen fusie De Kernen & De Goede Woning

Bijgaande zienswijze op de voorgenomen fusie van De Kernen met De Goede Woning in te
brengen.

Samenvatting Het college heeft besloten een positieve zienswijze te geven op de per
1 januari 2021 voorgenomen fusie van woningstichting De Kernen met
woningstichting De Goede Woning-Neerijnen.

Het college besluit conform advies.

4.3 Schriftelijke vragen D66 over VAB-beleid

Instemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van D66 over VAB-beleid

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van D66 over beleid Vrijkomende
Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB-beleid). Gevraagd was of een
overzicht is op te stellen van gebieden die zich lenen voor de bouw
van zogenaamde ‘VAB-woningen’ (woningen die in buitengebied
mogen worden gebouwd vanwege de sloop van vrijgekomen
bedrijfsgebouwen in dat buitengebied).

Het college besluit conform advies.

4.4 Huisvesting arbeidsmigranten aan de Hoge Heiligenweg 22 te Ammerzoden



Een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor de duur van 5 jaar m.b.t. het huisvesten van 8
arbeidsmigranten aan Hoge Heiligenweg 22 te Ammerzoden.

Samenvatting Op 16 maart 2020 is een tijdelijke omgevingsvergunning aangevraagd
voor het huisvesten van 8 arbeidsmigranten aan de Hoge Heiligenweg
22 te Ammerzoden. Er wordt een beroep gedaan op het toestaan van
geconcentreerde huisvesting zoals bedoeld in het Beleid huisvesting
arbeidsmigranten 2019. Het College heeft besloten om voor deze
geconcentreerde vorm van huisvesting medewerking te verlenen. Er
wordt een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor 5 jaar voor
het huisvesten van 8 arbeidsmigranten omdat uit de ingediende
onderzoeken en onderbouwingen blijkt dat er sprake is van een
ruimtelijk en planologisch aanvaardbare situatie en een acceptabele
kwaliteit van het woon- en leefklimaat voor zowel de arbeidsmigranten
als de omgeving.

Het college besluit conform advies. 

4.5 Het realiseren van 2 vrijstaande woningen aan de Hoorzik 32 te Kerkdriel

1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van twee vrijstaande woningen aan
de Hoorzik 32 te Kerkdriel.

2. Initiatiefnemer te informeren.

Samenvatting Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen
aan de bouw van twee vrijstaande woningen aan de Hoorzik 32 te
Kerkdriel. Alle bebouwing op het perceel zal worden gesloopt.

Het college besluit conform advies.

4.6 Dossier Rubens Ontwikkeling BV

Te besluiten de raad conform bijgevoegde concept-reactie te informeren over het voorgenomen
initiatiefvoorstel tot onderzoek naar de kwestie Rubens

Samenvatting Op het voorgenomen raadsinitiatief tot een onderzoek naar de kwestie
Rubens heeft het college zijn reactie kenbaar gemaakt. Het college is
positief over het voornemen en hoopt dat de bevindingen een bijdrage
leveren in het herkennen en erkennen van verbeterpunten en/of
aandachtspunten. Bij voorkeur worden concrete aanbevelingen
ontvangen over waar en hoe we verbeteringen kunnen realiseren.

Het college besluit conform advies. Wel nog een tekstuele aanpassing
in de reactiebrief aan de raad omdat we geen advies willen geven,
maar alleen de raad iets in overweging willen geven (graag
aangepaste versie aan archief toevoegen).

4,7 Kaderbrief 202102024 inclusief uitkomsten Meicirculaire 2020

1. te stemmen met de Kaderbrief 2021-2024 inclusief uitkomsten Meicirculaire 2020;
2. De Kaderbrief 2021-2024 inclusief uitkomsten Meicirculaire 2020 te delen met de raad.



Samenvatting Het college van Maasdriel heeft besloten om de Kaderbrief 2021-2024
inclusief uitkomsten Meicirculaire 2020 aan de raad aan te bieden.

Het college besluit conform advies. 

Daarnaast praten de collegeleden door over de beleidsprioriteiten.
Deze keuzes zullen we met een presentatie aan de raad voorleggen
(powerpoint en een toelichtende memo).

Door de keuze voor de begroting van Sociaal Domein, betekent dit iets
voor de structurele wensen voor andere zaken. We lopen de wensen
door en het effect op de begroting. Bij een aantal punten willen we
vooral ook richting de raad een signaal aangeven dat we met dat
thema aan de slag willen.
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