
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2021-02 

Datum 12-01-2021 

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 Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland 2021-2023 

1. In te stemmen met het programma Cultuur- en Erfgoedpact Rivierenland 2021 t/m 2023. 

2. In 2021, 2022 en 2023 voor de uitvoering van het totale programma jaarlijks de volgende bijdragen beschikbaar
te stellen: 

a. € 400,- voor project 1: Cultuur- en erfgoed Platform; 

b. € 4.005,- voor project 2: Programma cultuur en erfgoed & Toerisme en Recreatie 

(op basis van € 0,16 per inwoner); 

c. € 3.755,- voor project 3: Programma cultuur en erfgoed & Welzijn (op basis van 0,15 per inwoner). 

3. Deze bijdrage (in totaal € 8.160,- per jaar) ten laste te brengen van de begrotingspost Cultuur 2021, 2022 en
2023. 

Samenvatting Het college van Maasdriel heeft besloten om deel te nemen aan het Cultuur- en
Erfgoedpact Rivierenland in de periode 2021 tot en met 2023. 

Het programma van het Cultuur- en Erfgoedpact bestaat uit 3 onderdelen: een
regionaal platform, een cultureel programma gericht op erfgoed, recreatie en
toerisme en een programma gericht op cultuurparticipatie van senioren. 

De gemeenten in Rivierenland betalen samen de helft van de projectkosten.
Daarnaast vragen wij 50% cofinanciering aan bij de provincie Gelderland. 

Het college besluit conform advies. Heeft nog wel een opmerking voor de
organisatie. 

4.2 Overdracht bouwfragmenten voormalige St. Martinuskerk Kerkdriel 

1. De bouwfragmenten van de voormalige Sint-Martinuskerk in Kerkdriel over te nemen van de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed. 

2. De bouwfragmenten in bruikleen te geven aan het Driels Museum te Kerkdriel. 
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Samenvatting Het college heeft besloten om een verzameling bouwfragmenten van de voormalige
Sint-Martinuskerk in Kerkdriel over te nemen van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed en in bruikleen te geven aan het Driels Museum in Kerkdriel. De verzameling
bevat 15e-eeuwse bouwfragmenten van de voormalige Sint-Martinuskerk die in de
Tweede Wereldoorlog is verwoest. 

Het college conform advies. 

4.3 Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde Kaderbrief 2022 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; 

2. De gemeenteraad te adviseren conform bijgevoegd Raadsvoorstel in te stemmen met de Kaderbrief 2022
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

Samenvatting Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd om in te stemmen met de Kaderbrief
2022 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De kaderbrief is een eerste stap in de
voorbereiding op de begroting voor 2022. Deze begroting wordt in het voorjaar van
2021 opgesteld en zal de gemeenteraden op een later tijdstip worden aangeboden. 

Het college besluit conform advies. 
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