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Bespreking openbare agenda

4.1

Voortgangsrapportage uitvoering Bestuursakkoord gemeente Maasdriel 2018-2020 - Samen
werken aan een krachtig Maasdriel.

4.2

Diverse verbeteringen in onze bedrijfsvoering, zoalsarbeidsmarktcommunicatie, opleidingen en
continu ontwikkelen, eHRM en Strategische Personeelsplanning.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief HRM over diverse verbeteringen in onze
bedrijfsvoering,
zoals arbeidsmarktcommunicatie, opleidingen en continu ontwikkelen, eHRM en Strategische
Personeelsplanning.
Samenvatting

Het college heeft een raadsinformatiebrief opgesteld over diverse
verbeteringen in bedrijfsvoering om de
raad op de hoogte te brengen en betrokken te houden. Hoewel
bedrijfsvoering geen aangelegenheid is van
de raad, acht het college het wel van belang de raad inzicht te geven
in wat er achter de schermen gebeurt
om onze organisatie te verbeteren en daarmee onze dienstverlening
aan inwoners ook.
Het college besluit conform advies.

4.3

Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Maasdriel 2021- Cie S&F 24-11-2020 - Raad
10-12-2020

1. De Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Maasdriel 2021 vast te stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente
Maasdriel 2021 vast te stellen.
Samenvatting

De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(hierna: Wnra) per 1 januari 2020 is aanleiding de verordening voor
behandeling van bezwaarschriften aan te passen. De
rechtsbescherming van ambtenaren die op basis van een
arbeidsovereenkomst gaan werken is daardoor niet meer geregeld in
het publiekrecht, maar in het privaatrecht. Voor ambtenaren geldt
daardoor nu dezelfde rechtsbescherming tegen ontslag en alle andere
arbeidsaangelegenheden als voor werknemers buiten de overheid. De
in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) geregelde bezwaar- en
beroepsprocedures zijn vervallen. Hierop is de Verordening
bezwaarschriftencommissie aangepast.
Het college besluit conform advies.

4.4

Participatieovereenkomst Burgerwindpark A2 Lage Rooijen B.V.
Samenvatting

1. In te stemmen met de participatieovereenkomst (bijlage 1) met
BurgerWindPark A2 Lage Rooijen B.V. en overgaan tot
ondertekening van de overeenkomst;
2. Wethouder Van Hoften te machtigen om namens de gemeente
de overeenkomst te ondertekenen.
3. Een afschrift van de participatieovereenkomst ter kennisname
aan de raad te sturen.
Het college besluit conform advies.

4.5

Vaststelling van het bestemmingsplan “Burgerwindpark A2-Lage Rooijen” - Cie Ruimte
11-11-2020- Raad 25-11-2020

1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan ‘Burgerwindpark
A2-Lage Rooijen” ongewijzigd vast te stellen;
2. In te stemmen met de bijgevoegde ‘Nota van Zienswijzen’ en voorgestelde ambtelijke
wijzigingen;
Samenvatting

Het college vraagt de raad het bestemmingsplan “Burgerwindpark
A2-Lage Rooijen” ongewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan
maakt de realisatie van een windpark bestaande uit 3 windmolens,
nabij de A2 langs de Hoenzadrielsedijk, planologisch mogelijk. In het
kader van de voorbereiding van het ontwerpplan zijn de ruimtelijke en
milieu planologische aspecten integraal ambtelijk getoetst en
beoordeeld door de gemeente Maasdriel en de Omgevingsdienst
Rivierenland. Wij constateren geen onoverkomelijke ruimtelijke
belemmeringen. Tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn 18
zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen zijn verwerkt in een nota
van zienswijzen. De zienswijzen leiden niet tot wijziging van het
bestemmingsplan.
Het college besluit conform advies.

4.7

Zienswijze bestuursrapportage 2020 Werkzaak Rivierenland - Cie S&F 24-11-2020 - Raad
10-12-2020

In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel met betrekking tot de bestuursrapportage 2020
Werkzaak Rivierenland.
Samenvatting

Het college van Maasdriel adviseert de raad om in te stemmen met de
bestuursrapportage 2020 van Werkzaak Rivierenland. Werkzaak
Rivierenland is voor de gemeente Maasdriel de uitvoerder van de
Participatiewet. In de rapportage laat Werkzaak Rivierenland zien op
welke wijze uitvoering is gegeven aan de geformuleerde
doelstellingen, de ontwikkeling van het bijstandsbestand en de
gemeentelijke bijdrage per programma over de periode januari 2020
tot en met juli 2020. Het aantal bijstandsgerechtigden blijft, ondanks
de coronacrisis, in regio Rivierenland stabiel.
Het college besluit conform advies.

4.8

“Well herziening 2020, Maaijenstraat ong.” (BP1209) - Cie Ruimte 25-11-2020 - Raad 10-12-2020

1. In te stemmen met bijgaande zienswijzennotitie “Nota van zienswijzen bestemmingsplan
Well herziening 2020, Maaijenstraat ong.”;
2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om geen exploitatieplan vast te stellen
zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
3. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan gewijzigd vast te
stellen;
4. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het beeldkwaliteitsplan gewijzigd vast
te stellen als herziening van de Welstandsnota.
5. Indiener zienswijzen te informeren met bijgevoegde brief.
Samenvatting

Het bestemmingsplan “Well herziening 2020, Maaijenstraat ong.”
(BP1209) heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er is één zienswijze
binnengekomen. Het plan maakt de realisatie van maximaal 16
woningen (drie vrijstaande woningen, vier twee-onder-een-kap
woningen, vier patiowoningen en vijf rijwoningen) mogelijk.
Woningstichting De Kernen zal de rijwoningen overnemen voor het
aanbieden van sociale huur. Het plan wordt nu ter vaststelling
voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het college besluit conform advies.
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