
De vergadering van
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 30 maart 2021 

Aanwezig: Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vreede 
Wethouder De Vries 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris Wildeman 

Afwezig: - 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

4.1 Zaak: 167270 Beantwoording schriftelijke vragen VVD over Gelders Cofinanciering Het college besluit conform advies. 

Portefeuillehouder: Wethouder De Voorstel: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD Vries 
over de Gelderse Cofinanciering en deze toe te sturen aan de raad. 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling 
Samenvatting: 
Het college besluit om de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
VVD over de Gelderse Cofinanciering als onderdeel van het Actieplan Wonen 
toe te sturen aan de raad. 
De provincie heeft onlangs besloten bij te dragen aan de Cofinanciering van 
projecten waarvoor een bijdrage in het kader van de Woningbouwimpuls 
regeling wordt verkregen. De VVD vraagt of het college hiervan op de hoogte 
is en een aanvraag overweegt.   

Onderwerp en samenvatting Besluit 



4.2 Zaak: 164037 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Publieke Dienstverlening  
 

Beantwoording schriftelijke vragen SSM brief inwoners voor de TK-
verkiezingen 
 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen Samen 
Sterk Maasdriel over Informatiebrief Tweede Kamer-verkiezingen.  
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen die Samen 
Sterk Maasdriel heeft gesteld naar aanleiding van de verlate bezorging van de 
informatiebrief over de Tweede Kamer-verkiezingen aan verschillende 
adressen in de gemeente. 
 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Zaak: 127043 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling  
 

Kerkdriel wijziging 2021, Uitingstraat 34 
 
Voorstel: 
1.    In te stemmen met het wijzigingsplan ‘Kerkdriel wijziging 2021, 
Uitingstraat 34’ en als ontwerp ter inzage te leggen; 
2.    Te besluiten tot het aangaan van bijgevoegde anterieure overeenkomst. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten het wijzigingsplan ‘Kerkdriel wijziging 2021, 
Uitingstraat 34’ als ontwerp ter inzage te leggen. Met dit plan wordt het gebruik 
van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing aan de Uitingstraat 34 te 
Kerkdriel voor stalling/opslag gelegaliseerd. 
 

Het college besluit conform advies.  

 
 

 

 
Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Maasdriel in de vergadering van 6 april 2021 
 
Gemeentesecretaris        Burgemeester 
 
 
 
 
G.T. (Geeske) Wildeman       H. (Henny) van Kooten  
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