
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-29

Datum 14-07-2020
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

4.2 Schriftelijke vragen SSM over parkeren Mgr. Zwijsenplein nr. 2020-21 en start reparatie paraplu
Parkeren

1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen van SSM over parkeren Mgr.
Zwijsenplein (nr. 2020-21)

2. In te stemmen met starten van procedure tot reparatie van het paraplubestemmingsplan
Parkeren

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van Samen Sterk Maasdriel over parkeren
op het Mgr. Zwijsenplein. Ook is besloten te starten met de
voorbereiding van een reparatie aan het paraplubestemmingsplan
Parkeren nu is gebleken dat dat bestemmingsplan in de regels een
hiaat heeft.

Het college besluit conform advies.

4.3 Ontwerpbestemmingsplan “Well herziening 2020, Maaijenstraat ong.” (BP1209)

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Well herziening 2020, Maaijenstraat
ong.” (BP1209) voor de bouw van maximaal 16 woningen aan de Maaijenstraat
ongenummerd in Well;

2. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan “Maaijenstraat Well”;
3. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan (volgens wettelijke voorschriften) in procedure

te brengen en zes weken ter inzage te leggen.

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het
ontwerpbestemmingsplan “Well herziening 2020, Maaijenstraat ong.”
(BP1209) vrij te geven voor terinzagelegging. Met het
bestemmingsplan wordt beoogd de bouw van maximaal 16 woningen
aan de Maaijenstraat ongenummerd in Well (op de voormalige
korfbalvelden) mogelijk te maken. Daarnaast heeft het college
ingestemd met het beeldkwaliteitsplan. Dit wordt gelijktijdig met het
bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Het college besluit conform advies.

4.4 Beantwoorden vragen D66

In te stemmen met de beantwoording van de vragen van D66



Samenvatting D66 roept de gemeente Maasdriel op om meer sanitair te plaatsen
n.a.v. de pamflet “Maak iedere (fiets) toerist blij met meer toiletten
erbij”. Het college schat in dat dit niet nodig is gegeven de huidige
voorzieningen. Wel zal het college de horeca oproepen hun sanitair
aan te melden bij de app “Hogenood” voor een betere dekking. Ook
melden wij het sanitair bij strandbad Well en Zandmeren aan.

Het college besluit conform advies.

4.5 Opdracht voorbereiden discussie raad over glastuinbouw en paddenstoelteelt

1. Opdracht te geven om in informele setting een discussie met de raad voor te bereiden over
het herijken van het beeld van de raad over de toekomst van de glastuinbouw en
paddenstoelteelt in Maasdriel en de deelname aan de gemeenschappelijke regeling.

2. Kennis te nemen van de twee vertrouwelijke achtergrondnotities.

Samenvatting Op 4 juni jl. heeft de raad, in een speciale vergadering voor alle
gemeenschappelijke regelingen, de jaarrekening 2019 en begroting
2021 behandeld van het PHTB. De raad heeft een zienswijze
ingediend met het verzoek om eerst gezamenlijk de toekomstvisie te
willen bespreken alvorens in te stemmen met de begroting. Het
college heeft besloten om opdracht te geven om in informele setting
een discussie met de raad voor te bereiden over het herijken van het
beeld van de raad over de toekomst van de glastuinbouw en
paddenstoelteelt in Maasdriel.

Het college besluit conform advies voor beslispunt 1 en 2, maar
schrapt beslispunt 3.

Het college vraagt de ambtelijke organisatie om deze
achtergrondnotities te gebruiken bij de beantwoording van de motie
van afgelopen week in de raad en te bezien of deze informatie
voldoende is om de motie te kunnen beantwoorden en de informele
afspraak met de raad voor te bereiden. 

Het college besluit conform advies. De notities zijn bedoeld voor intern
beraad. 

4.6 Nieuwbouw Dierenopvangtehuis “De Bommelerwaard”

1. De jaarlijkse bijdrage aan Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard per inwoner vanaf 1
januari 2021 met € 0,20 te verhogen naar € 1,20;

2. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief ter afhandeling van BGR2019-Motie 40
Dierenasiel.

Samenvatting Het college heeft besloten de jaarlijkse bijdrage per inwoner aan
Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard te verhogen van € 1,- naar €
1,20. Het Dierenopvangtehuis “De Bommelerwaard” heeft een beroep
gedaan op de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel voor een
financiële bijdrage voor nieuwbouw van hun accommodatie.
Nieuwbouw is nodig om ook in de toekomst dieren op te vangen
waarmee de gemeente uitvoering geeft aan de wettelijke zorgplicht
voor zwerfdieren.

De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd
over het besluit van het college. Daarmee handelt het college de motie
(BGR2019) af.

Het college besluit conform advies.



4,7 Bouwhoogte Drielseweg 46 te Hedel.

In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze brief verstrekken aan de
raadsleden.

Samenvatting Het college heeft ingestemd met een raadsinformatiebrief waarmee
raadsleden worden geïnformeerd over de uitvoering van het
raadsbesluit inzake de bouwhoogte aan Drielseweg 46 te Hedel.

Het college besluit conform advies. Graag nog enkele
verduidelijkingen toevoegen in de brief.

Het college besluit conform advies.
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