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4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Raadsvoorstel zienswijze Bestuursrapportage BVEB 2020 - CIe S&F 24-11-2020 - Raad
10-12-2020 

In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel waarin u de raad vraagt a) kennis te nemen
van de bestuursrapportage BVEB 2020, b) in beginsel akkoord te gaan met de verwachte gevolgen
voor de gemeentelijke bijdrage aan de BVEB en c) verwerking van de financiële effecten in de
Jaarrekening BVEB 2020 en d) bedenkingen uit te spreken bij het gevoerde proces. 

Samenvatting Op 21 oktober 2020 heeft het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard (BVEB) de bestuursrapportage 2020 toegezonden.
De bestuursrapportage geeft tussentijds inzicht in de stand van zaken
ten aanzien van de uitvoering van de begroting 2020. De BVEB vraagt
de gemeenteraad om zijn zienswijze op de bestuursrapportage. Het
college stelt de raad voor 

1. kennis te nemen van de bestuursrapportage BVEB 2020,
2. in beginsel akkoord te gaan met de verwachte gevolgen voor

de gemeentelijke bijdrage aan de BVEB en
3. verwerking van de financiële effecten in de Jaarrekening

BVEB 2020 en 
4. bedenkingen uit te spreken bij het gevoerde proces. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Belastingverordeningen 2021- Cie S&F 24-11-2020 - Raad 10-12-2020 

In te stemmen om de belastingverordeningen ter vaststelling aan te bieden aan de raad. 

Samenvatting Het college heeft besloten de raad te verzoeken om een aantal
belastingverordeningen 2021, waar de tarieven zijn gewijzigd, vast te
stellen. Uitgangspunt hierbij is dat alle tarieven in 2021 worden
geïndexeerd met 1,5%, m.u.v. de tarieven die een landelijk wettelijk
tarief kennen, de tarieven waar expliciet is besloten geen indexering
toe te passen (o.a. rioolrecht) en de tarieven voor aanvragen die
worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De
tarieven voor aanvragen die worden uitgevoerd door de ODR zijn
geïndexeerd met 3,59%. 

Het college besluit conform advies, en verzoekt het Team Financiën
om in 2021 de leges mee te nemen in hun werkzaamheden (zie
toelichting). 

4.3 Plan van Aanpak Transitievisie Warmte - Cie Ruimte 25-11-2020 - Raad 10-12-2020 



De raad voor te stellen het Plan van Aanpak voor de Transitievisie Warmte vast te stellen conform
raadsvoorstel, met inachtneming van de volgende uitgangspunten: 

1. Elke inwoner van Maasdriel moet mee kunnen in de warmtetransitie. 
2. Flexibel en toekomstgericht. De Transitievisie Warmte houdt rekening met toekomstige

ontwikkelingen zoals technische innovaties.
3. Werk met werk maken. We zoeken aansluiting bij wat speelt in de wijken en inwoners.
4. De Transitievisie Warmte maken we samen met interne en externe stakeholders en samen 

met de inwoners van de gemeente Maasdriel. 

Samenvatting Het college heeft besloten het Plan van Aanpak voor de Transitievisie
Warmte voor te leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling
conform raadsvoorstel. Met het Plan van Aanpak voor de
Transitievisie Warmte zet de gemeente Maasdriel de eerste stap
richting een aardgasvrije gemeente in 2050. In het nationale
Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een
Transitievisie Warmte vaststelt. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030 

1. in te stemmen met de Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030
2. de gemeenteraad hierover te informeren. 

Samenvatting Het college heeft besloten in te stemmen met de Regionale
Woonagenda Rivierenland 2020-2030. 

In de regionale woonagenda maken de gemeenten in de regio
Rivierenland en de provincie Gelderland kwantitatieve en kwalitatieve
afspraken over welk type en hoeveel woningen er in Maasdriel en de
andere gemeenten nodig zijn. Daarbij is ook rekening gehouden met
het aantal woningen dat nodig is om het actuele woningtekort terug te
dringen. 

Het college besluit conform advies. College is blij dat we in ieder geval
iets meer ruimte krijgen om meer huizen te bouwen. 

4.5 Verlengen pilot incontinentiemateriaal tot 31-12-2021- Cie S&F 24-11-2020 - Raad 10-12-2020 

1. De raad voorstellen om de pilot incontinentiemateriaal te verlengen tot 31-12-2021 en de
financiële middelen daarvoor ter beschikking te stellen.

2. De raad voorstellen om de intentie uit te spreken om vanaf 1-1-2022 incontinentiemateriaal
duurzaam te laten verwerken. 

Samenvatting De raad wordt gevraagd om de pilot incontinentiemateriaal te
verlengen tot en met 31-12-2021 en de financiële middelen daarvoor
ter beschikking te stellen. Tevens wordt de raad gevraagd om de
intentie uit te spreken om vanaf 1-1-2022 incontinentiemateriaal
duurzaam te laten verwerken. 

Het college besluit conform advies. Er worden enkele opmerkingen
geplaatst bij het moment waarop dit ons wordt voorgelegd. Dit had
namelijk gewoon mee kunnen worden genomen in óf de
beleidsprioriteiten óf in de begroting. We hadden dit immers kunnen
voorzien. Daarnaast had de redenering richting de raad kunnen zijn
om de raad ook de politieke keuze te geven of de raad de pilot wil
voortzetten. 



4.8 Zienswijze kaderbrief 2022 van de GGD Gelderland-Zuid 

De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de zienswijze op de kaderbrief 2022 van de
GGD Gelderland-Zuid. 

Samenvatting Het college heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren in te
stemmen met de zienswijze op de kaderbrief 2022 van de GGD
Gelderland-Zuid. Met de kaderbrief informeert de GGD de gemeenten
over de beleidsontwikkelingen voor het jaar 2022 en de mogelijke
financiële gevolgen hiervan voor de gemeenten. Ook wijst de GGD de
gemeenten op de mogelijke risico’s die kunnen optreden. De
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de GGD-regio
kunnen vóór 15 januari 2021 hun reactie op de kaderbrief indienen. Bij
het opstellen van de GGD-begroting moet de GGD met alle
ingediende reacties rekening houden. 

In deze kaderbrief noemt de GGD ontwikkelingen op verschillende
thema’s, waaronder de Meerjarenstrategie, de invoering van de
Omgevingswet en data-gestuurd werken. De gemeente is het met de
GGD eens dat data-gestuurd werken een belangrijk onderwerp is. De
gemeente vraagt de GGD om over het onderwerp
jeugdgezondheidszorg duidelijker te zijn en dit onderwerp beter te
onderbouwen. Voor Veilig Thuis vraagt de gemeente een realistische
begroting voor 2022. 

Het college besluit conform advies. 

4.9 Minimabeleid Bommelerwaard 2021 – 2024 , Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 en
beleidsregels bijzondere bijstand 2021- Cie S&F 24-11-2020 - Raad 10-12-2020 

1. Instemmen met het Minimabeleid Bommelerwaard 2021-2024 en ter agendering aanbieden
aan de raad. 

2. Instemmen met het raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening maatschappelijke
participatie 2021.

3. Vaststellen van de beleidsregels bijzondere bijstand 2021 Bommelerwaard
4. Vaststellen van de verwerkingstabellen met het advies van de Participatieraad Maasdriel en

de cliëntenraad en de reacties daarop. 

Vaststellen van de brieven aan de Participatieraad en de Cliëntenraad Sociaal domein
Bommelerwaard 

Samenvatting Het college heeft met het minimabeleid Bommelerwaard 2021 – 2024
ingestemd en het ter agendering aangeboden aan de raad. Tegelijk
zijn de beleidsregels bijzondere bijstand 2021 Bommelerwaard
vastgesteld. Tevens heeft het college ingestemd met een nieuwe
verordening Maatschappelijke Participatie die ook ter agendering van
de raad is aangeboden. De beleidsregels zijn minimaal gewijzigd, voor
aanvragen bewindvoering en de collectieve zorgverzekering. De
bedragen zijn verhoogd. 

Het college besluit conform advies. 

4.10 Ontwerp bestemmingsplan Paddenstoelenbuurt - Cie Ruimte 25-11-2020-Raad 10-12-2020 



1. In te stemmen met paragraaf 4.14 uit de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan
inzake de vormvrije m.e.r.-beoordeling en te besluiten dat er geen milieueffectrapportage
opgesteld hoeft te worden en te besluiten om de aanmeldnotitie ter inzage te leggen.

2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt’ en
vrij te geven voor zienswijzen en dit op gebruikelijke wijze te publiceren.

3. In te stemmen met het ontwerpexploitatieplan ‘Kerkdriel Noord, Paddenstoelenbuurt’ en vrij
te geven voor zienswijzen en dit op gebruikelijke wijze te publiceren.

4. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde, als bedoeld in de Wet
geluidshinder, en dit gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

5. In te stemmen met beeldkwaliteitsplan ‘Kerkdriel Paddenstoelenbuurt beeldkwaliteitsplan’
en dit plan als bijlage met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om voor de Paddenstoelenbuurt in
Kerkdriel het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpexploitatieplan,
het ontwerpbeeldkwaliteitsplan, de vormvrije m.e.r.-beoordeling en het
ontwerpbesluit hogere grenswaarden gedurende zes weken ter inzage
te leggen. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden
ingediend. 

Het college besluit conform advies. 

4.11 Vaststellen bestemmingsplan ‘Voorstraat 61 te Velddriel’ - Cie Ruimte 25-11-2020 -Raad
10-12-2020 

1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan ‘Voorstraat 61 te
Velddriel’ met het GML-bestand NL.IMRO.0263.BP1212-VG01 elektronisch en analoog
vast te stellen; 

2. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om geen exploitatieplan vast te stellen
zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het bestemmingsplan ‘Voorstraat 61 te
Velddriel’ ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. Dit
bestemmingsplan verplaatst een bestaand maar onbenut bouwvlak
naast de woning aan de Voorstraat 61 naar de achterzijde van het erf.
Binnen dit bouwvlak kan een woning gerealiseerd worden. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft eerder zes weken ter inzage gelegen.
Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 

Het college besluit conform advies. 

4.12 Woningbouwprogramma 2021-2030 - Cie Ruimte 25-11-2020 - Raad 10-12-2020 

1. het voorstel met betrekking tot het woningbouwprogramma en de toelichting hierop ter
besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden

2. de notitie ‘afwegingssystematiek en kwaliteitskader ruimtelijke woningbouwontwikkelingen’
vast te stellen 

3. de notitie ‘eigen huis en tuin – op eigen grond’ in te trekken. 

Samenvatting Het college heeft besloten om het woningbouwprogramma 2021-2030
en de toelichting hierop ter besluitvorming voor te leggen aan de
gemeenteraad. Daarnaast heeft het college de notitie
‘afwegingssystematiek en kwaliteitskader ruimtelijke
woningbouwontwikkelingen’ vastgesteld. 

Het college besluit conform advies. 

4.13 Stand van zaken bevindingen Managementletter 
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