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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 Brief CDA Impact toeslagenaffaire kinderopvang

1. In te stemmen met de inhoud van de brief aan de fractie van het CDA.
2. Te besluiten de brief aan het CDA ter kennis te brengen aan de leden van de raad.

Samenvatting De fractie van het CDA heeft in een brief d.d. 28 december jl. vragen
gesteld aan het college over de Impact van de kinderopvang
toeslagenaffaire voor de betrokken inwoners uit Maasdriel.

Deze brief van de CDA-fractie is door ons college beantwoord.

De beantwoording zal ook ter kennis worden gebracht aan de leden
van de raad.

Het college besluit conform advies. Voor de nuance en de
duidelijkheid, wil het college een aantal antwoorden iets aanpassen.

4.2 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 21 januari 2021

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland van
21 januari 2021.

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

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland van 21 januari 2021.
Werkzaak Rivierenland voert namens onze gemeente de
Participatiewet uit. In deze vergadering worden meerdere
onderwerpen besproken. Zo staat onder andere de Kadernota 2022
en de afronding van de Bestuurlijke Agenda 2020 op de agenda.
Wethouder Sørensen brengt hier het standpunt in.

Het college besluit conform advies. 

Er is een kleine wijziging doorgevoerd in agendapunt 3b 4, Gewijzigde
GR 2021 Werkzaak (wijzigingen zichtbaar). In artikel 4 lid 3 is
opgenomen dat in afwijking van het bepaalde in het eerste lid
genoemde taakonderdelen van de bijzondere bijstand uitgezonderd
zijn van overdracht. Dat was namelijk in een eerdere versie
weggevallen.  

4.3 Inkoopstrategie zorg Bommelerwaard 2022-2025



1. In te stemmen met keuze 1: inkopen volgens de open house methodiek.

2. In te stemmen met keuze 2: de inspanningsgerichte bekostiging (p*q) voortzetten.

3. In te stemmen met de gekozen richting in keuze 3 t/m 11.

4. In te stemmen met de inrichting van contractmanagement.

5. Kennis te nemen van het advies van de cliëntenraad Bommelerwaard en de reactie daarop.

6. De raadsinformatiebrief/informatienota door te sturen naar de raad.

Samenvatting De colleges van B&W van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel
hebben de keuzes voor de Inkoopstrategie Zorg Bommelerwaard
2022-2025 vastgesteld. De inkoopstrategie zal gedurende 2021
verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden. Met het vaststellen
van de inkoopstrategie continueren de gemeenten de positieve lijn die
is ingezet met het op Bommelerwaards niveau inkopen van zorg sinds
2016/2018. Op meerdere onderdelen van de inkoop van zorg zal een
doorontwikkeling plaatsvinden. Deze richt zich op de kwaliteit van zorg
en het beheersen van de kostenontwikkeling. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Oplossing geschil met Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Bommelerwaard inzake economisch
claimrecht gronden in Ammerzoden en Velddriel

De raad door middel van bijgaande brief informeren over de oplossing van het geschil met Stichting
Rooms Katholiek Onderwijs Bommelerwaard inzake het economisch claimrecht op de gronden van
de brede scholen in Ammerzoden en Velddriel.

Samenvatting Bij de bouw van de brede scholen in Ammerzoden en Velddriel in
2013 is discussie ontstaan over de vraag of de gemeente economisch
claimrecht kan uitoefenen op de gronden van beide scholen op het
moment dat de scholen ophouden te bestaan. Procedures hierover bij
de rechtbank en het hof brachten niet de gewenste duidelijkheid voor
de gronden in Velddriel. Daarom is besloten in gesprek te gaan met de
Stichting RK Onderwijs Bommelerwaard (de Stichting) om buiten de
procedures om een oplossing te vinden. Door een deel van de
gronden rond de school in Velddriel te kopen die in eigendom zijn van
de Stichting, is deze langslepende kwestie opgelost. 

Het college besluit conform advies. Omdat we grondprijzen nooit
actief benoemen, willen we dat nu niet doen. Dat betekent dat we het
raadsvoorstel en het raadsbesluit moeten aanpassen (en ook het
persbericht). 

4.5 Ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2021, Slijkwellsestraat naast 12’ en anterieure
overeenkomst



1. In te stemmen met bijgaande anterieure overeenkomst;

2. In te stemmen met de vormvrije m.e.r.-beoordeling in paragraaf 4.1.8 van de toelichting van het
ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2021, Slijkwellsestraat naast 12’ en deze als
aanmeldnotitie te beschouwen;

3. Te besluiten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor het wijzigingsplan
‘Buitengebied wijziging 2021, Slijkwellsestraat naast 12’;

4. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2021, Slijkwellsestraat
naast 12’;

5. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde, zoals bedoeld in de Wet
geluidhinder;

6. Te besluiten dat geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld;

7. De volgende stukken gelijktijdig ter inzage te leggen: Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied
wijziging 2021, Slijkwellsestraat naast 12’, met het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit en het
bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarde.

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft
besloten om het wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2021,
Slijkwellsestraat naast 12’ als ontwerp ter inzage te leggen. Met dit
plan wordt één extra vrijstaande woning planologisch mogelijk
gemaakt naast Slijkwellsestraat 12 te Well. De voormalige agrarische
bedrijfsbebouwing op Slijkwellsestraat 3 te Well wordt hiervoor
blijvend verwijderd. Dit op grond van het beleidskader voor hergebruik
van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB).

Het college besluit conform advies. 

4.6 Anterieure overeenkomst woningbouw Wellsedijk 26 Well

1. In te stemmen met bijgevoegde anterieure overeenkomst ten behoeve van de ontwikkeling van
woningbouw op het perceel Wellsedijk 26 in Well.

2. Wethouder De Vries mandateren de anterieure overeenkomst namens de gemeente te
ondertekenen. 

Samenvatting Het college heeft besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan
gericht op het planologisch mogelijk maken van woningbouw op het
perceel Wellsedijk 26 in Well. Het betreft de realisatie van één
vrijstaande woning, een hoekwoning, een tussenwoning en een
boven- en benedenwoning. Daarnaast blijft de bestaande woning
behouden.

Het college besluit conform advies. 
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