
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-43 

Datum 17-11-2020 

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 

4.1 Vaststellen Raadsinformatiebrief Samenwerking 

In te stemmen met de gezamenlijke raadsinformatie-informatiebrief over de toekomstige
samenwerking met Zaltbommel. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de Raadsinformatiebrief over de
toekomstige samenwerking met Zaltbommel. De raad brengen we zo
op de hoogte van de gezamenlijke conclusie die de beide colleges
trekken hoe we de toekomstige samenwerking kunnen invullen en wat
dit betekent voor de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Het
college van Maasdriel is vóór een bestuurlijke fusie. Het college van
Zaltbommel is daar tegen. De colleges willen blijven samenwerken op
inhoudelijke thema’s maar zullen geen verdere stappen ondernemen
om de samenwerking te formaliseren in een ambtelijke of bestuurlijke
fusie. De colleges willen de bedrijfsvoering gezamenlijk houden in een
zelfstandige organisatie die werkt voor beide gemeenten. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Vaststellen 1e wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland als gevolg
van de herindeling gemeente West Betuwe - Raad 10 december 2020 

1. Onder voorbehoud van toestemming van de raad de 1e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland als gevolg van de herindeling
gemeente West Betuwe vast te stellen.

2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel, waarbij uw college toestemming vraagt voor
vaststelling van de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief
Rivierenland. 

Samenvatting Het college van Maasdriel heeft ingestemd met de nieuwe
gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland. Deze
moest worden aangepast na de herindeling van drie gemeenten tot de
gemeente West Betuwe 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Kwijtschelden pacht watersportverenigingen in kader van COVID-19 

De pacht van de 2 watersportverenigingen die ons pacht verschuldigd zijn kwijt te schelden over de
periode maart tot en met mei 2020 
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Samenvatting Om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten heeft het college
besloten om over de periode 1 maart tot en met 31 mei 2020 ook de
door de watersportverenigingen verschuldigde pacht kwijt te
schelden. Dit in aansluiting op het al eerder gedeeltelijk kwijtschelden
van de door de amateur sportclubs verschuldigde huur. 

Het college besluit conform advies. 

We hebben geen andere verenigingen die nog onder deze regeling
zouden kunnen vallen (die pachten of huren van de gemeente). De
ambtelijke organisatie heeft dat nu uitgesloten. 

4.4 Anterieure overeenkomst voor Kerkdriel wijziging 2020, Uitingstraat tussen 19b en 21a 

In te stemmen met bijgaande anterieure overeenkomst. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders heeft een anterieure
overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer van een
bestemmingswijziging aan de Uitingstraat tussen nummers 19b en
21a in Kerkdriel. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over een
bestemmingswijziging op deze locatie. Ook zijn afspraken gemaakt
over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege
de planologische medewerking die zij van plan is te verlenen. Het
initiatief waarvoor de overeenkomst is gesloten omvat het toevoegen
van 1 extra woning op deze locatie. 

Het college besluit conform advies. 
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