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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2021-4 

Datum 26-01-2021 

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 

Bespreking openbare agenda 

4.1 Beantwoording raadsvragen SSM over de bijstandsuitkering 

In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen Samen Sterk Maasdriel over de
bijstandsuitkering. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van de Samen Sterk Maasdriel over de
bijstandsuitkering. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Addendum participatieovereenkomst burgerwindpark A2 Lage Rooijen 

1. In te stemmen met de aanvulling (addendum) op de participatieovereenkomst met
BurgerWindPark A2 Lage Rooijen BV en overgaan tot ondertekening van het addendum; 

2. Wethouder Van Hoften door burgemeester Van Kooten te laten machtigen om namens de
gemeente de aanvulling (addendum) te ondertekenen. 

3. Een afschrift ter kennisname aan de raad te sturen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om een aanvulling (addendum) toe te
voegen aan de participatieovereenkomst met Burgerwindpark A2
Lage Rooijen BV De aanvulling ziet toe op een wijziging van de
'Directe omwonendenregeling' zoals deze in de
participatieovereenkomst is opgenomen. De Directe
omwonendenregeling regelt dat directe omwonenden (<1.000 meter
van het windpark) een eenmalige vergoeding krijgen. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Raadsinformatiebrief Duurzaam verwerken incontinente en luiermateriaal 

De raad informeren over de stand van zaken rondom het duurzaam verwerken van incontinentie en 
luiermateriaal door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 



   

Samenvatting Het college heeft besloten om de raad te informeren over de stand van
zaken rondom het duurzaam verwerken van incontinentie en 
luiermateriaal door middel van een raadsinformatiebrief. 

Vanaf 1-1-2022 is de capaciteit van afvalverwerker ARN zo uitgebreid
dat het mogelijk is om het incontinentie- en luiermateriaal van de Avri-
gemeenten te verwerken. Op basis van de nieuwe mogelijkheden en
de resultaten van de pilots is de businesscase uit 2019 in 2021 door
Avri geactualiseerd. Op basis van de resultaten van de
geactualiseerde businesscase zal op termijn een beslissing door de
Avri-gemeenten genomen moeten worden hoe zij om willen gaan met
incontinentie en luiermateriaal. 

Het college besluit conform advies. We verduidelijken de RIB nog op
het punt dat we voorafgaand aan de besluitvorming in het AB nog met
de raad in gesprek willen over alle mogelijkheden en ons standpunt
daarin. 

4.4 Besteding Coronafonds 

1. In te stemmen met € 70.000 voor het tijdelijk versterken van de capaciteit jeugdhulp bij team
Sociaal Domein ter bestrijding van wachttijden om daarmee eenzaamheid te voorkomen. 

2. In te stemmen met € 30.000 voor een eenmalige subsidie aan de Stichting Welzijn
Bommelerwaard om in samenwerking met alle maatschappelijke organisaties die actief zijn in
Maasdriel activiteiten te organiseren en ondersteunen ter bestrijding van eenzaamheid onder
volwassenen. 

3. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. 

Samenvatting Bij het vaststellen van de begroting voor 2021 heeft de gemeenteraad
een coronafonds ingesteld van € 100.000 om eenzaamheid te
bestrijden. 

Het college heeft hiervan € 70.000 bestemd voor het voorkomen van
eenzaamheid onder jongeren die zorg nodig hebben. Met dit geld
worden wachttijden bij het gebiedsteam weggewerkt zodat jongeren
sneller worden toegeleid naar zorg en eventueel overbruggingszorg
krijgen. Daarnaast heeft het college € 30.000 bestemd voor
activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid onder volwassenen.
Welzijn Bommelerwaard gaat hiervoor in samenwerking met andere
maatschappelijke organisaties activiteiten ontwikkelen, organiseren
en ondersteunen. 

Het college besluit conform advies. We hebben er een goed gesprek
over gevoerd. Graag ook rond de zomer in de halfjaarrapportage
Sociaal Domein een update welke activiteiten er werkelijk gelukt zijn
en hebben bijgedragen. 

4.5 Principeverzoek Voorstraat 30 te Hedel 

1. Afwijzend te besluiten op het principeverzoek voor het wijzigen van een leegstaande
bedrijfswoning met bedrijfsruimte naar wooneenheden aan de Voorstraat 30 te Hedel; 

2. Initiatiefnemer met bijgaande brief te informeren. 
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Samenvatting Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan een
principeverzoek voor het wijzigen van een leegstaande bedrijfswoning
met bedrijfsruimte naar wooneenheden aan de Voorstraat 30 te Hedel,
omdat er niet wordt aangesloten op het bestaande
stedenbouwkundige patroon. 

Het college besluit conform advies. We hebben als gemeente heel
veel geïnvesteerd om te kijken wat er wél mogelijk is, maar de
initiatiefnemer wil maar één ding en dat achten wij niet mogelijk. Dit
had wat dominanter in het voorstel mogen terugkomen. Graag dat nog
benadrukken in de brief aan de initiatiefnemer. 

4.6 Principeverzoek Veerstraat 14 Heerewaarden 

1. In principe geen medewerking te verlenen aan een permanente verandering van de bestemming
van Veerstraat 14 te Heerewaarden naar Wonen. 

Samenvatting Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft
besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan een
permanente verandering van het bestemmingsplan naar Wonen op
Veerstraat 14 te Heerewaarden. 

Het college besluit afwijkend van het voorstel. Het college stemt in met
beslispunt 1, maar beslispunt 2 niet. Argumentatie daarbij is
tweeledig: De zaak is nog onder de rechter. En omdat het college de
horeca-bestemming op deze plek juist niet kwijt wil. 
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