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4 Bespreking openbare agenda

4.1 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2019

1. Het jaarverslag voor kennisgeving aan te nemen
2. De aanbevelingen van de commissie over te nemen en de organisatie te verzoeken hier

naar te handelen

Samenvatting Er is een gezamenlijke bezwaarschriftencommissie voor Maasdriel,
Zaltbommel en de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
aangesteld. Deze commissie rapporteert jaarlijks over haar
werkzaamheden. Het jaarverslag over 2019 is aan de burgemeester,
het college en de raad aangeboden. De burgemeester en het college
hebben dit jaarverslag voor kennisgeving aangenomen en de gedane
aanbevelingen overgenomen.

Het college besluit conform advies.

4.3 Woningbouwplan De Hoef Ammerzoden

1. In te stemmen met het stedenbouwkundige plan voor De Hoef Ammerzoden;
2. In te stemmen met het bijgevoegde projectplan;
3. De voorliggende overeenkomst voor te leggen aan de initiatiefnemer;
4. De ondertekening van de overeenkomst volmacht te verlenen aan wethouder P.A. de Vries

Samenvatting Het college heeft in principe ingestemd met het ingediende
stedenbouwkundige plan De Hoef in Ammerzoden voor de realisatie
van 43 grondgebonden woningen. De woningen variëren van sociale
huurwoningen beheerd door Woonstichting De Kernen tot twee-onder-
een-kapwoningen en patiowoningen in de vrije sector. In het plan
wordt verder ruimte gereserveerd voor groen en water. Na
ondertekening van de anterieure overeenkomst door de ontwikkelaar
zal het plan verder worden uitgewerkt en kan de procedure tot
herziening van het bestemmingsplan worden opgestart. Begin 2022
zou gestart kunnen worden met de bouw van de woningen.

Het college besluit conform advies.

4.4 Advies Algemeen Bestuur PHTB 25 juni 2020

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur PHTB van 25 juni 2020;
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder De Vries als bestuurlijke

vertegenwoordiger.



Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur PHTB van 25 juni 2020. Wethouder De Vries
brengt hier het collegestandpunt in. De belangrijkste agendapunten
zijn de jaarrekening 2019 en de begroting 2021.

Het college besluit conform advies.

4.5 Advies Algemeen Bestuur UBR 29 juni 2020

In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur UBR van 29 juni 2020

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk
Rivierenland (UBR) van 29 juni 2020.

Het college besluit conform advies.

4.6 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 25 juni 2020

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid
van 25 juni 2020.

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Sørensen als bestuurlijke
vertegenwoordiger.

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 25 juni 2020. In deze
vergadering worden meerdere onderwerpen besproken. Zo staat
onder andere de stand van zaken over de bestrijding van het
Coronavirus en de effecten daarvan op de dienstverlening van de
GGD op de agenda. Ook wordt de vaststelling van de Jaarstukken
2019 en Begroting 2021 behandeld.

Het college besluit conform advies.

4.7 Vergadering Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 25 juni 2020

1. In te stemmen met ambtelijk advies;
2. Dit advies kenbaar te maken in de betreffende vergadering;
3. Het college te informeren na de vergadering van 25 juni 2020.

Samenvatting Het college heeft de burgemeester geadviseerd over het in te nemen
standpunt ten opzichte van de onderwerpen die zijn geagendeerd voor
de vergadering van 25 juni 2020 van het Algemeen Bestuur
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Het college besluit conform advies.

4.8 Raadsinformatiebrief parkeren centrumgebieden

De raad te informeren over de gekozen richting voor flexibiliteit in de centrumgebieden voor wat
betreft de parkeernorm



Samenvatting Het parkeerbeleid van Maasdriel wordt geactualiseerd. Vanuit de
centrumgebieden is aangegeven dat de kleine ondernemer klem zit
met het huidige beleid. Om de kleine ondernemer ruimte te bieden
zonder daarbij de openbare ruimte teveel te belasten, is het
voornemen om voor enkele categorieën een vrijstelling tot maximaal 4
respectievelijk 5,1 parkeervakken (afhankelijk van de
categorie/functie) op te nemen in het beleid.

Het college besluit conform advies.

4.10 Beleidsprioriteiten 2021-2024

1. Memo Beleidsprioriteiten 2021-2024 vaststellen.

Samenvatting Het college besluit conform advies.

Wethouder De Vreede zal vanavond een toelichting geven namens het
college op de beleidsprioriteiten en de financiële situatie (Kaderbrief).

Er zijn veel vragen binnengekomen van D66 over de jaarrekening,
Kaderbrief en Beleidsprioriteiten. Dit vergt nog het nodige aan
voorbereiding vanuit de ambtelijke organisatie (en wellicht ook
aanwezigheid van enkele ambtenaren naast de teammanagers).
Secretaris zal de organisatie vragen hierop te anticiperen. Verder zal
secretaris namens het college een verzoek aan de griffie geven over
het technisch mogelijk maken dat de ambtenaar de wethouder kan
bijstaan (op 1,5 meter) en om vanavond na de eerste termijn even te
schorsen zodat het college alle vragen goed kan beantwoorden.
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