
  
     

      
 

 

 
 

 

    

   

   
 

 

 

       
 

  
             

     
 

  
           

       
              

            
     

     
 
 

   

  
 

  
 
 

        
   

 
 

            
       

 

     
 
 

Verslag 
College van burgemeester en wethouders 

gemeente Maasdriel op 16 maart 2021 

Aanwezig:  Wethouder  De  Vreede  (locoburgemeester)  
 Wethouder  Van  Hoften  

Wethouder  Sørensen  
Gemeentesecretaris  Wildeman  

Afwezig:  Wethouder  De  Vries  
 Burgemeester  Van  Kooten  

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp en samenvatting Besluit 

4.1 Zaak: 155868 

Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vreede 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur UBR 18-03-2021 

Voorstel: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur UBR 
van 18 maart 2021 

Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) 
van 18 maart 2021. Op de agenda van het AB staan onder andere de 
vaststelling van de kadernota 2022, de concept begroting 2022 en de concept 
jaarstukken 2020 van de UBR. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Zaak: 146513 

Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Onderwerp: Reactie gemeente op herstelonderzoek VVE door Inspectie 
PO en Kinderopvang 

Voorstel: 

1. Kennis te nemen van de inhoud van het rapport inzake het her-
stelonderzoek voor- en vroegschoolse educatie door de Inspec-
tie. 

Het college besluit conform advies. 
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2. In te stemmen met de inhoud van bijgaande brief aan de In-
spectie. 

Samenvatting: 
De Inspectie heeft in januari jl. een herstelonderzoek verricht in de gemeente 
Maasdriel naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Zij heeft 
de resultaten van dit onderzoek weergegeven in een rapport. Zij heeft de 
gemeente verzocht om een reactie op genoemd rapport. De reactie van de 
gemeente is weergegeven in de bij dit voorstel gevoegde brief. 

4.3 Zaak: 146513 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 

Afdeling: Stafbureau 

Onderwerp: Raadsvoorstel Procotol voor (mogelijke) 
integriteitsschendingen 

Voorstel: In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel om het Procotol voor 
(mogelijke) integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers Maasdriel 
2021 vast te stellen. 

Samenvatting: 
In de gedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en voor 
burgemeester en wethouders is vastgelegd dat de raad goede afspraken 
vastlegt voor de processtappen die worden gevolgd ingeval van een 
vermoeden van een integriteitschending door raads- en commissieleden van 
leden van het college. Het college stelt de raad voor het 'Procotol voor 
(mogelijke) integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers Maasdriel 
2021' vast te stellen. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Zaak: 144006 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 
Hoften 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling 

Onderwerp: Lokaal Sport- en Beweegakkoord 

Voorstel: 
1. Sportakkoord Maasdriel 2021-2022 vast te stellen 
2. Stimuleringsregeling Lokaal Sportakkoord gemeenten Maasdriel en 
Zaltbommel 2021-2022 vast te stellen 
3. Uitvoeringskostenbudget ‘rijksregeling Sportakkoord’ hiervoor in te zetten 
4. De directeur van Stichting Welzijn Bommelerwaard te mandateren om 
besluiten te nemen tot subsidieverlening op grond van de 
Stimuleringsregeling en voor beheer van het stimuleringsbudget 
5. De raad voor te stellen een subsidieplafond van € 40.000 voor 2021 t.b.v. 
de stimuleringsregeling Lokaal Sportakkoord Maasdriel 2021-2022 vast 
stellen 
6. De raad voor te stellen het college de bevoegdheid te geven het 
subsidieplafond van 2021 te verhogen met € 20.000 als blijkt dat de middelen 
van 2020 behouden mogen worden. 
7. Nog een aanvullend besluit te nemen over de inzet van het budget. 

Het college besluit conform advies en voegt een 
beslispunt toe n.a.v. enkele vragen vanuit het 
college. 

Het college verzoekt de opsteller nog een aantal 
zaken uit te zoeken ten behoeve van de 
bespreking in de raad. 



 
  

           
      
       

         
            

        
       

        
            

         
 

    
 

   
  

 
     

 
 

        
  

 
  

          
          

 
   

            
            

            
             
          

       
 

     
 
 
 

    

   
 

    

 

 

      
 

  
           

     
           
  

            
           

            
      

 

     
 
 
 
 

Samenvatting: 
Het college van B&W van de gemeente Maasdriel heeft het lokaal 
sportakkoord Maasdriel 2021-2022 en stimuleringsregeling Lokaal 
Sportakkoord gemeenten Maasdriel en Zaltbommel 2021-2022 vastgesteld. 
Daarbij heeft het college de Stichting Welzijn Bommelerwaard gemandateerd 
om besluiten te nemen tot verlening van subsidie op grond van de 
Stimuleringsregeling en voor het beheer van het stimuleringsbudget, 
voortkomend uit de Rijksregeling Lokaal sport sportakkoord. 
Sportverenigingen, sportaanbieders en partners die een actieve bijdrage 
willen leveren aan het realiseren van de ambities uit het Lokaal sportakkoord 
kunnen d.m.v. de stimuleringsregeling een subsidie aanvragen bij Welzijn 
Bommelerwaard. 

4.5 Zaak: 138725 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 
Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Onderwerp: Reserveren grond voor 15 jaar tbv inwonersinitiatief 
Velddriel 

Voorstel: 
1. Een stuk gemeentegrond (perceel M2211, gedeeltelijk) te reserveren voor 
15 jaar ten behoeve van de uitvoering van inwonersinitiatief Velddriel. 

Samenvatting: 
Het college heeft besloten om een stuk gemeentegrond aan de Voorstraat voor 
15 jaar te reserveren ten behoeve van de uitvoering van een inwonersinitiatief 
in Velddriel. Het gaat om een gedeelte van perceel M2211 (thv. Voorstraat 
126). Hierdoor kan het college de komende 15 jaar niet beschikken over deze 
grond. De grond wordt gereserveerd voor de initiatiefnemers van een 
inwonersinitiatief voor het realiseren van een speeltuin/ontmoetingstuin. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Zaak: 135195 

Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Onderwerp: Pakket Economische Ondersteuning 2021 

Voorstel: 
1. Kennis te nemen van de terugblik op het Pakket Economische 
Ondersteuning 2020 (bijlage 2). 
2. In te stemmen met het Pakket Economische Ondersteuning 2021 (bijlage 
1). 
3. In te stemmen met de looptijd van het Pakket Economische Ondersteuning, 
daar waar van toepassing, tot en met 30 juni 2021. 
4. In te stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief (bijlage 3) en deze 
naar de raad te zenden. 

Het college besluit conform advies 



  
           
            

          
           

          
          

          
   

   

   
  

   

 

 

 

      
      

   
 
 

  

   
 

   

 

    

                  
           

         

                  
             

          
 

                
          

             
           

    
 
 

Samenvatting: 
De coronacrisis heeft nog steeds een enorme impact op onze samenleving. 
De gevolgen zijn enorm of zelfs niet te overzien. Om ondernemers te 
ondersteunen zijn er vanuit de Rijksoverheid en de Provincie allerlei 
regelingen getroffen. In dit collegevoorstel kijken we terug op de lokale 
maatregelen van 2020. Daarnaast zijn lokale maatregelen opgenomen die de 
gemeente Maasdriel kan toepassen om de (financiële) gevolgen van de 
coronacrisis te verzachten voor ondernemers en organisaties. Het betreft hier 
een aantal maatregelen. 

4.7 Zaak: 119817 

Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD

Onderwerp:  wijzigingsplan  voor  woning  aan  de  Sint  Odradastraat  19a  in  
Alem   
 
Voorstel:   
1.  In  te  stemmen  met  het  bijgevoegd  wijzigingsplan  ‘Alem  wijziging  2020,  
St.Odradastraat  19a’;     
2.  In  te  stemmen  met  de  anterieure  overeenkomst  en  geen  verlaging  toe  te  
staan  van  de  bijdrage  bovenwijkse  voorzieningen;   
3.  Het  wijzigingsplan  als  ontwerp  ter  inzage  te  leggen.   
4.  De  heffingsambtenaar  in  overweging  te  geven  geen  dubbele  leges  in  
rekening  te  brengen.  
 
Samenvatting:   
Het  college  heeft  besloten  in  te  stemmen  met  het  wijzigingsplan  voor  het  
toevoegen  van  een  extra  woning  aan  de  St.Odradastraat  tussen  19  en  21.  Het  
plan  zal  gedurende  zes  weken  als  ontwerp  ter  inzage  worden  gelegd.  

Het college besluit conform advies, behalve 
beslispunt 4; daar wordt een vereenvoudigde 
tekst voor opgesteld. 

Zaak: 145259 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 

Afdeling BVEB, JZ 

Onderwerp: Herbenoemen leden bezwaarschriftencommissie 

1. De heren J.W. Vermeulen en S. van Cleef per 1 april 2021 voor een ter-
mijn van maximaal vier jaar te herbenoemen tot zowel voorzitter als plaats-
vervangend lid van de algemene kamers van de bezwaarschriftencommissie; 

2. De heren J. Duits, J.W. Verhoeven, R.J. Lievaart en W.J. van Aalst per 1 
april 2021 voor een termijn van maximaal vier jaar te herbenoemen tot zowel 
lid als plaatsvervangend voorzitter van de algemene kamers van de be-
zwaarschriftencommissie; 

3. De hoogte van de vergoeding van de voorzitters en leden vast te stellen 
op € 200 bruto per persoon per vergadering, exclusief reiskosten. 

4. Aan de medewerkers van Team Juridische zaken/BVEB het mandaat te 
verlenen de leden van de commissie over dit besluit te informeren. 

College besluit conform advies. 
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Samenvatting: 

Het college heeft op grond van artikel 3, derde lid en artikel 5, eerste lid van 
de Verordening bezwaarschriftencommissie gemeente Maasdriel 2021 beslo-
ten de leden van de algemene kamers van de bezwaarschriftencommissie 
met ingang van 1 april 2021 voor een tweede termijn van maximaal vier jaar 
te benoemen. 

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel in de vergadering van 23 maart 2021 

Gemeentesecretaris Burgemeester 

G.T. (Geeske) Wildeman J.H. (Jan-Hein) de Vreede 


