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4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Vaststelling Reglement van Orde van het college 2020 

1. Het Reglement van Orde van het college 2020 vast te stellen;
2. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de raad waarmee het Reglement conform artikel

52 Gemeentewet aan de gemeenteraad wordt medegedeeld. 

Samenvatting Het college heeft het Reglement van Orde van het college 2020
vastgesteld. Aan het reglement is een artikel toegevoegd waarin is
geregeld dat in geval van persoonlijke belangen van een lid van het
college, een casus of aanvraag wordt overgedragen aan een andere
portefeuillehouder. Hiermee voorkomen we dat (de schijn van)
belangenverstrengeling kan ontstaan. Verder is het reglement
geactualiseerd (model VNG) en zijn enkele tekstuele aanpassingen
doorgevoerd. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Bestuursrapportage 2020 - Cie S&F 29 september 2020 - Raad 8 oktober 2020 

De bestuursrapportage 2020 aan te bieden aan de gemeenteraad op 8 oktober 2020. 

Samenvatting Het college van Maasdriel heeft besloten de bestuursrapportage 2020
aan te bieden aan de raad. Het nieuwe geprognosticeerde saldo van
de begroting 2020 na vaststelling van deze bestuursrapportage komt
daarmee op een positief saldo van € 182.000. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Onteigeningsprocedure Maas-Waalweg, gemeente Maasdriel - Raad 8 oktober 2020 

1. De raad voor te stellen De Kroon te verzoeken om een administratieve 
onteigeningsprocedure te starten conform bijgaand raadsvoorstel.

2. De portefeuillehouder te mandateren om voor de datum van besluitvorming door de raad de
laatste stand van zaken in de onderhandelingen te verwerken in bijgaand raadsvoorstel met
bijlagen. 



Samenvatting De gemeenteraad heeft op 9 juli 2020 besloten De Kroon te verzoeken
een administratieve onteigeningsprocedure te starten in verband met
de realisatie van de Maas-Waalweg. De Kroon heeft ons aangegeven
dat de ingediende stukken nog niet volledig waren. Daarom legt het
college het besluit opnieuw, in zijn geheel, voor aan de raad om het
daarna opnieuw bij de Kroon in te dienen. Om tot realisatie van de
Maas-Waalweg over te kunnen gaan, is het noodzakelijk om over alle
onroerende zaken (gronden) die bij het plan zijn betrokken, te kunnen
beschikken. Eigenaren kunnen de voorziening (de weg) niet zelf
aanleggen. Uitgangspunt is om minnelijk in goed overleg met de
grondeigenaren tot overeenstemming te komen over aankoop van de
benodigde gronden voor de nieuwe Maas-Waalweg. Tot op heden is
echter nog geen overeenstemming bereikt over de aankoop van de
grond. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Advies Algemeen Bestuur Avri 10 september 2020 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 10 september
2020; 

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

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Avri van 10 september 2020. Wethouder Van
Hoften brengt hier het collegestandpunt in. Op de agenda staan onder
andere de evaluatie van het omgekeerd inzamelen en
bestuursrapportage 2020. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Beantwoording raadsvragen PvdA/GroenLinks over Dierenopvanghuis Bommelerwaard 

In te stemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief op de vragen van PvdA/GroenLinks over
Dierenopvangtehuis Bommelerwaard 

Samenvatting PvdA/GroenLinks heeft naar aanleiding van een artikel in het Brabants
Dagblad over toekenningen vanuit gemeente Maasdriel t.b.v. het
Dierenopvanghuis Bommelerwaard vragen gesteld. De vragen hebben
de raadsinformatiebrief van het college over dit onderwerp gekruist.
De vragen zijn nu beantwoord. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Startnotitie Woonvisie 

1. de woonvisie Bommelerwaard 2021-2025 op te stellen samen met de gemeente
Zaltbommel en de woningcorporaties;

2. met bijgevoegde raadsinformatiebrief de gemeenteraad uit te nodigen om daarbij kaders
aan te geven 



Samenvatting Het college heeft besloten om samen met de gemeente Zaltbommel
en de woningcorporaties een woonvisie Bommelerwaard 2021-2025
op te stellen. Omdat de Bommelerwaard een samenhangend
woongebied is en de samenwerking van de gemeenten en corporaties
in dit verband sterk is, zal opnieuw een woonvisie voor de gehele
Bommelerwaard opgesteld worden : de woonvisie Bommelerwaard
2021-2025. In de programmabegroting 2020 is voorzien in het
opstellen van een nieuwe woonvisie. De gemeenteraden worden aan
de hand van de startnotitie gevraagd om hun aandachtspunten en
prioriteiten aan te geven voor de nieuwe woonvisie. 

Het college besluit conform advies. College heeft nog één kleine
opmerking over de nota ter aanvulling. 

4.7 Reparatie BP ‘Jannestraat 5 te Hurwenen’ (BP1214) - Cie Ruimte 23 september 2020 - Raad 8
oktober 2020 

De gemeenteraad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied
herziening 2020, Jannestraat 5’ ongewijzigd vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied herziening 2020, Jannestraat 5’ ter vaststelling voor te
leggen aan de gemeenteraad. Het bestemmingsplan maakt de
realisatie van een dubbel woonhuis op de voormalige agrarische
locatie aan de Jannestraat 5 te Hurwenen mogelijk en is een reparatie
van een technische fout die is ontstaan bij de vaststelling van het BP
‘Buitengebied herziening 2016’. Tegen het ontwerp zijn geen
zienswijzen ingediend. 

Het college besluit conform advies. 

4.8 Vaststelling bestemmingsplan ‘Kerkdriel herziening 2019, Bussenerweg 1a’ (BP1181) 

1. In te stemmen met de ambtelijke wijziging op het ontwerp bestemmingsplan “Kerkdriel
herziening 2019, Bussenerweg 1a”;

2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan “Kerkdriel
herziening 2019, Bussenerweg 1a” gewijzigd vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen het
bestemmingsplan “Kerkdriel herziening 2019, Bussenerweg 1a” vast
te stellen. Met dit bestemmingsplan wordt planologische medewerking
verleend aan de sanering van 11.000m2 aan glasopstand (kassen),
de bouw van een vrijstaande woning en het omzetten van een
bedrijfswoning naar een burgerwoning aan de Bussenerweg 1a in
Kerkdriel. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen
ingediend. Gedurende de ter inzage legging van het ontwerp is een
onjuistheid ontdekt op de verbeelding. De onjuistheid is hersteld op de
verbeelding. Hierdoor moet het plan gewijzigd vastgesteld worden. 

Het college besluit conform advies. 

4.9 Schriftelijke vragen VVD over Uitvaartverzorging Stork Maasdriel 

In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD fractie over
Uitvaartverzorging Stork Maasdriel 
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Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke
vragen van de VVD fractie d.d. 8 juli 2020 met betrekking tot
Uitvaartverzorging Stork aan de Drielseweg 38B in Hedel. 

Het college besluit conform advies. 

4.10 Plan van aanpak Sociaal Domein 

Bijgaand Plan van aanpak sociaal domein vaststellen en deze ter besluitvorming aan te bieden aan
de raad. We vragen de raad hiervoor een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen. 

Samenvatting Het college heeft een Plan van aanpak sociaal domein vastgesteld en
ter agendering aangeboden aan de raad. Voor de reorganisatie van
het sociaal domein betekent dit komende jaren een investering van
totaal € 605.000,-. We wenden hiervoor diverse budgetten aan en
vragen hiervoor aan de raad een eenmalige bijdrage. 

Complimenten aan de opsteller van het stuk. Zij heeft, uit een heleboel
informatie, een overkoepelend, leesbaar bestuursvoorstel geschreven
en hierin een groot eigenaarschap getoond (kernwaarde lef!). Het
college voert hierover een goede discussie en geeft suggesties mee
aan de portefeuillehouder. Het college deelt de visie die uit het stuk
spreekt, spreekt hier en daar wel zijn zorg uit over de ambitie die
hieruit spreekt en hoe dit gaat lukken. Het college geeft aan dat het
projectbudget nog tegen het licht moet worden gehouden om ook
andere budgetten te gebruiken en het eenmalige bedrag dat we aan
de raad voorleggen, lager te laten zijn. Met een aanpassing daarin in
beslispunt en samenvatting, stemt het college in conform advies. 

Het college verzoekt de gemeentesecretaris met de financieel
adviseur en opsteller van het stuk een andere opbouw van de
projectkosten en het budget daarbij op te stellen. 

4.11 AB Regio Rivierenland 

Portefeuillehouder zal namens college het volgende meenemen. 

Belangrijkste agendapunten zijn: 

3. Voortgangsmemo Lobby & Branding
4. Afronding fase 2 Regionaal Economisch Ambitiedocument
5. Bijpraten Regio Deal 

3. Voortgangsmemo Lobby & Branding 

Voor Lobby & Branding heeft de Regio een procesvoorstel ontwikkeld voor de gebiedsagenda die
op 2 september besproken is met Gedeputeerde Van der Wal. De procesaanpak ligt in het AB van
oktober voor ter besluitvorming en is ook aangemeld als projectvoorstel bij de Regio Deal. 

4. Afronding fase 2 Regionaal Economisch Ambitiedocument 

In de managementsamenvatting zijn geen opvallende zaken te lezen. Voor het proces van het
ambitiedocument is het van belang te weten dat het niet in de pas loopt met onze budgetcyclus.
Momenteel wordt bekeken hoe dit financieel kan worden geborgd. 
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