
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2021-6 

Datum 09-02-2021 

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 Voorstel herziening principebesluit 150 kV kabel Liander. 

1. De noodzakelijkheid van de hoogspanningskabel ‘Zaltbommel- Zuilichem’ voor de gemeente
Maasdriel te onderkennen; 

2. Uw besluit van 19 mei 2020 om voorwaardelijk medewerking te verlenen te herroepen 

3. Medewerking te verlenen aan de herziening van het bestemmingsplan voor de aanleg van de 150
kV kabel; 

4. Geen voorwaarden te stellen aan de gemeente Zaltbommel 

5. Uw besluit per ommegaande kenbaar te maken aan Liander en het college van Zaltbommel, in
afschrift aan Provincie Gelderland. 

Samenvatting Liander heeft het college van Maasdriel verzocht om planologische
medewerking voor het leggen van een 150 kV leiding tussen
Zaltbommel en Zuilichem. Een deel van het kabeltracé loopt door de
gemeente Maasdriel. Het gaat om een strook van 1.200 meter langs
de N322 ten zuiden van bedrijventerrein De Wildeman. Het college
heeft besloten in te stemmen met het gekozen tracé en planologische
medewerking te verlenen. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 10 februari 2021 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland van 10
februari 2021. 

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door burgemeester Van Kooten als bestuurlijke
vertegenwoordiger. 

Samenvatting Het college besluit conform advies. 

4.3 Advies Algemeen Bestuur Avri 10 februari 2021 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 10 februari 2021; 

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



Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Avri van 10 februari 2021. Wethouder Van Hoften
brengt hier het collegestandpunt in. 

Het college besluit conform advies. Verzoek aan de wethouder om in
het AB in te brengen dat de tabellen met elkaar vergeleken moeten
kunnen; door de eenheden bij de tabellen zijn het nu verschillende
grootheden. 

4.4 Vaststellen beleid bestuursrechtelijke handhaving nachtregister 

1. De beleidsregel Handhaving digitaal nachtregister gemeente Maasdriel 2021 vast te stellen. 

2. Het digitaal nachtregister van X-Com als voorgeschreven model vast te stellen. 

3. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Samenvatting De gemeenteraad heeft op 25 april 2019 het beleid Huisvesting
arbeidsmigranten gemeente Maasdriel 2019 vastgesteld. In het beleid
zijn regels opgenomen voor het gebruik van het digitale nachtregister.
Het te hanteren model was nog niet vastgesteld. In het beleid werd
alleen uitgegaan van strafrechtelijke handhaving in relatie tot het
nachtregister. De burgemeester acht het wenselijk – om de directe
sturing te vergroten- dat er naast strafrecht ook bestuursrechtelijke
handhavingsmogelijkheden worden toegepast. De beleidsregel is van
toepassing op alle locaties waar beroepsmatig nachtverblijf wordt
geboden. Daarnaast wordt het digitaal nachtregister, dat in de praktijk
al gebruikt wordt, formeel als voorgeschreven model vastgesteld. 

De burgemeester besluit conform advies. 

4.5 Analyse btw & bcf gemeente Maasdriel over de jaren 2016 t/m 2020 

1. In te stemmen om een analyse btw & bcf voor gemeente Maasdriel over de jaren 2016 t/m
2020 uit te laten voeren door een externe fiscalist 

2. De kosten ad €20.000 van het onderzoek te dekken via het begrotingsresultaat 2021
3. De begrotingswijziging via de bestuursrapportage 2021 aan de raad voor te leggen. 

Samenvatting Het college stemt in om een analyse btw & bcf voor gemeente
Maasdriel over de jaren 2016 t/m 2020 uit te laten voeren. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Regionale samenwerkingsagenda 2021-2023 met VGZ/zorgkantoor 

1. In te stemmen met de regionale samenwerkingsagenda gemeenten en coöperatie
VGZ/zorgkantoor 2021-2023 Regio Noordoost-Brabant, inclusief Bommelerwaard.

2. De portefeuillehouder zorg aan te wijzen om het document namens de gemeente te laten
ondertekenen voor 16 februari 2021. 

3. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. 
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Samenvatting Het college heeft ingestemd met een samenwerkingsagenda met
zorgverzekeraar VGZ voor de periode 2021-2023. Het is een
samenwerking tussen alle gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant
met de belangrijkste zorgverzekeraar/ zorgkantoor in dit gebied. Deze
samenwerking is in opdracht van het Rijk tot stand gekomen. De
samenwerking moet voordeel opleveren voor ouderen, ggz-cliënten en
mensen die hun leefstijl willen verbeteren. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 Prestatieafspraken 2021 

1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2021 tussen de corporaties, bewonersraad /
huurdersvereniging en gemeenten; 

2. Wethouder E. van Hoften te mandateren de prestatieafspraken te ondertekenen 

3. De gemeenteraad op de hoogte te stellen met bijgaande raadsbrief. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de prestatieafspraken 2021. 

De afspraken vormen de leidraad voor de samenwerking tussen de
gemeente Zaltbommel, de gemeente Maasdriel, woningstichting De
Kernen, Bewonersraad De Kernen, woningcorporatie Woonlinie,
woningstichting Maasdriel en Huurdersvereniging Bommelerwaard. 

Met deze afspraken geven we uitvoering aan de Woonvisie
Bommelerwaard 2016-2020. 

Het college besluit conform advies. 
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