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Onderwerp en samenvatting Besluit 

4.1 Zaak: 150869 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafbureau 
 
 

Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 10 maart 2021 
 
Voorstel: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur 

Regio Rivierenland van 10 maart 2021 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door burgemeester Van 

Kooten als bestuurlijk vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur Regio Rivierenland van 10 maart 2021. Burgemeester Van Kooten 
brengt hier het collegestandpunt in. Op de agenda staan onder andere een 
voorstel voor wijziging van de subsidieverordening Regionaal 
Investeringsfonds, zienswijze tegen het ontwerp voorkeursbeslissing 
luchtruimherziening, een reactie op het provinciaal besluit 'HaltetaxiRRReis' 
en de aanpak stikstof in Rivierenland. 

Het college besluit conform advies. 
 



4.2 Zaak: 144600 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafbureau  
 
 

Beslissing op klacht 
 
Voorstel: 
1.    Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek; 
2.    Betrokkenen daarover schriftelijk en mondeling in een afsluitend gesprek 
te informeren; 
3.    Het MT te verzoeken eventuele verbeterpunten te bespreken en daar mee 
aan de slag te gaan. 
 
Samenvatting: 
Op 3 december sprak de burgemeester twee inwoners uit Hedel naar 
aanleiding van ernstige schade die aan hun woning is ontstaan. Zij hebben het 
gevoel daarover niet goed gehoord te worden. In opdracht van het college is 
een chronologisch overzicht opgesteld wat deze inwoners aan de gemeente 
hebben gevraagd en wat de gemeente of een gemeenschappelijke regeling 
namens de gemeente heeft gedaan. Daarbij is de rolinvulling van de gemeente 
zoals die had moeten (of kunnen) in beeld gebracht en hoe we die rol hebben 
ingevuld. Vanuit de diverse teams en verbonden partijen is zorgvuldig 
omgegaan met de vragen van betrokkenen. Toch zijn er ook mogelijkheden 
voor verbeteringen. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

4.3 Zaak: 144533 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  

Consulteren commissie ruimte over concept visie zon en wind Maasdriel 
 
Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de ingekomen (inspraak)reacties en de 

voorgestelde beantwoording hierop in de concept inspraaknotitie. 
2. Bijgevoegde memo met bespreekpunten voor het inhoudelijk 

aanscherpen van de conceptvisie zon en wind Maasdriel aan te bieden 
aan de commissie Ruimte voor bespreking op 18 maart.  

 
Samenvatting: 
In december 2020 heeft het college het concept van de “visie zon en wind 
Maasdriel” ter inzage gelegd. De ingekomen reacties zijn beoordeeld en geven 
aanleiding om de conceptvisie op onderdelen aan te vullen en om enkele 
fouten te corrigeren. Ook ziet het college aanleiding om de mogelijkheden die 
de conceptvisie biedt voor zonnevelden aan te scherpen. Het college wil 
hierover van gedachte wisselen met de commissie Ruimte op 18 maart 2021. 
  
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
.   



4.4 Zaak: 141597 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling  
 
 

Regionale projectleider brede aanpak dakloosheid 
 
Voorstel: 
1.    In te stemmen met een regionale projectleider voor een brede aanpak 
dakloosheid. 
2.    De middelen van het Rijk bedragen € 50.000, verspreid over 2020 en 
2021. Omdat de gelden van 2020, te weten € 17.628 niet zijn geoormerkt en 
vorig jaar niet zijn ingezet, zijn zij teruggevloeid in de algemene middelen. Dat 
betekent dat we alleen over het bedrag van 2021 kunnen beschikken, te weten 
€ 32.051. Na financiering van de regionaal projectleider is er dus nog een 
beperkt budget over om concrete initiatieven te realiseren in Maasdriel met de 
hulp van de regionaal projectleider. 
3.    Een bedrag van € 18.000 uit de geoormerkte gelden over te maken naar 
de gemeente ’s-Hertogenbosch die de regionale projectleider heeft 
aangesteld, conform afspraken in het regionaal wethoudersoverleg 
Meierij/Bommelerwaard. 
 
Samenvatting: 
Het college neemt deel aan de regionale inzet voor aanpak dakloosheid door 
een financiële bijdrage te leveren aan de projectleider die hiervoor is 
aangesteld door de gemeente 's-Hertogenbosch. De projectleider maakt een 
plan van aanpak voor de regio in nauwe samenwerking met de 
regiogemeenten.   
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
  

4.5 Zaak: 141004 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling  
 
 

Machtigingsbesluit belastingdienst uitwisseling gegevens gedupeerde 
ouders toeslagenaffaire 
 
Voorstel: 
1.    Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen 
waarmee de gemeente gedupeerden mag benaderen in het kader van de 
hersteloperatie toeslagenaffaire 
2.    Akkoord te gaan met de verwerkersovereenkomst en de 
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in 
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de 
gemeente 
 
Samenvatting: 
Het college is akkoord met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen, 
waardoor de gemeente gedupeerden van de Toeslagenaffaire proactief kan 
gaan benaderen voor aanvullende hulp zoals schuldhulpverlening, psychisch 
welbevinden of de zorg en opvoeding van kinderen.  

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



 

4.6 Zaak: 139124 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Ontheffing sociale koopwoningen 
 
Voorstel: 

1. Een ontheffing te verlenen voor de realisatie van sociale 
koopwoningen in het plan Groene Akkers aan de Uithovensestraat in 
Hedel 

2. Met de raad een gesprek te voeren over de randvoorwaarden die 
we als gemeente stellen bij de bouw van sociale koopwoningen 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om bij de omgevingsvergunningaanvraag voor de 
nieuwbouwwoningen in het plan Groene Akkers aan de Uithovensestraat in 
Hedel op grond van het bestemmingsplan ontheffing te verlenen voor de 
realisatie van sociale koopwoningen. 
 

Het college besluit conform advies, maar vult een 
beslispunt aan en vraagt de wethouder de RIB 
hierop aan te vullen. 
 
  

4.7 Zaak: 136580 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling  
 
 

Uitvoeringsagenda wonen en zorg 2021 
 
Voorstel: 
1.        In te stemmen met de uitvoeringsagenda wonen en zorg 2021 
2.        De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief 
 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de uitvoeringsagenda wonen en zorg 2021 vastgesteld. Dit 
is de tweede keer dat er een uitvoeringsagenda wonen en zorg is gemaakt. 
Het afgelopen jaar zijn er weinig vorderingen gemaakt vanwege 
coronamaatregelen. Een aantal projecten is doorgeschoven naar 2021, maar 
er staan ook nieuwe projecten op de agenda. Met deze projecten wordt 
gewerkt aan een verbreding van de woon-zorgvoorzieningen in de 
Bommelerwaard. Dit is nodig vanwege de ambitie om kwetsbare inwoners 
goed te kunnen huisvesten. Vaak is er dan een combinatie van wonen met 
zorg in de buurt nodig. Bij deze projecten worden de woningcorporaties en 
zorgaanbieders die actief zijn in de Bommelerwaard betrokken. 
 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



4.9 Zaak: 124768 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Principeverzoek Koestraat 7 Velddriel 
 
Voorstel: 
1.   In principe geen medewerking te verlenen aan een verandering van het 
bestemmingsplan om op Koestraat 7 te Velddriel een aannemingsbedrijf toe 
te staan; 
2.   In principe geen medewerking te verlenen aan een verandering van het 
bestemmingsplan om de bedrijfsbestemming te vergroten op Koestraat 7 te 
Velddriel. 
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft besloten 
om in principe geen medewerking te verlenen aan een verandering van het 
bestemmingsplan om op Koestraat 7 te Velddriel een aannemingsbedrijf toe 
te staan. Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft 
daarnaast besloten om in principe geen medewerking te verlenen aan een 
verandering van het bestemmingsplan om de bedrijfsbestemming te vergroten 
op Koestraat 7 te Velddriel. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
. 

4.11 Zaak: 115321 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 
 

Principeverzoek bedrijfswoning Lenshoek 19, Well 
 
Voorstel: 
1. In principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het 
bestemmingsplan om op Lenshoek 19 te Well een bedrijfswoning mogelijk te 
maken. 
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft besloten 
om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het 
bestemmingsplan om op Lenshoek 19 te Well een bedrijfswoning mogelijk te 
maken. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
  

 
 
Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel in de vergadering van 16 maart 2021 



 
Gemeentesecretaris        Burgemeester 
 
 
 
 
G.T. (Geeske) Wildeman       H. (Henny) van Kooten  
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