
 

Verslag College B&W Maasdriel op 22 juni 2021 
 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

- 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 197545 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Financiën 

Kaderbrief 2022 
 
Advies: 

1. Te besluiten de Kaderbrief 2022-2025 inclusief uitkomsten Meicirculaire 

2021 aan te bieden aan de gemeenteraad.  

Het college van Maasdriel biedt de Kaderbrief 2022-2025 inclusief uitkom-
sten Meicirculaire 2021 aan de gemeenteraad aan. 

Met de Kaderbrief 2022-2025 (hierna Kaderbrief 2022) wordt de gemeente-
raad geïnformeerd over het kader van de programmabegroting 2022. Ook 
wordt een financiële schets gegeven van het jaar 2022 en de volgende jaren. 
In de Kaderbrief 2022 wordt informatie gegeven over de volgende onderwer-
pen: Nieuwe aandachtspunten vanuit de provincie Gelderland, opzet begro-
ting, financieel-technische uitgangspunten, algemene uitkering uit het Ge-
meentefonds op basis van de meicirculaire 2021. 

Deze beleidsprioriteiten worden op 18 juni tijdens de heisessie besproken en 
worden op 22 juni in de commissie S&F gepresenteerd door het college 
B&W. Vervolgens worden de beleidsprioriteiten verwerkt in de Kaderbrief 
2022 en aangeboden aan de raad.  

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



Op deze manier brengen we de raad vroegtijdig in stelling om zich uit te 
spreken over de door de raad gewenste ontwikkelingen en plannen voor 
onze gemeente. Op 8 juli 2021 kunnen de raadsleden met moties richting ge-
ven aan het college voor wat betreft het opnemen van nieuw beleid in de pro-
gramma begroting 2022. 

In november 2021 wordt de programmabegroting 2022 door de gemeente-
raad vastgesteld. In het kader van de planning van de begrotingsvoorberei-
ding moet hiervoor in oktober – tegelijk met het voorstel voor de programma-
begroting 2022 – een raadsvoorstel gereed zijn dat een sluitende meerjaren-
begroting presenteert. 

Zaak: 197538 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Advisering vergadering 24 juni 2021 Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid 
 
Advies: 
1.       In te stemmen met ambtelijk advies; 
2.       Dit advies kenbaar te maken in de betreffende vergadering; 
3.       Het college te informeren na de vergadering van 24 juni 2021. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de burgemeester geadviseerd over het in te nemen 
standpunt ten opzichte van de onderwerpen die zijn geagendeerd voor de 
vergadering van 24 juni 2021 van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 

Zaak: 197395 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Inventarisatie Gelderse gemeenten moratorium geitenhouderijen 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de inventarisatievragen met 

betrekking tot het provinciale moratorium geitenhouderijen en deze te 
versturen aan VNG Gelderland; 

2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief op de hoogte te 
brengen van dit besluit. 

 
Samenvatting: 
Provinciale Staten van Gelderland nemen binnenkort een besluit over het wel 
of niet voortzetten van het tijdelijke geitenmoratorium. Provinciale Staten 
hebben geconstateerd dat van veel betrokken organisaties informatie is 
verkregen, maar nog niet van de Gelderse gemeenten. Daarom hebben de 
Staten, via VNG Gelderland, enkele vragen voorgelegd aan de gemeente.  

Het college besluit conform advies. 
 



Het college heeft besloten bij Provinciale Staten aan te geven dat het een 
voortzetting van het moratorium zeer wenselijk acht. Het college vindt het 
belangrijk dat het voorzorgsbeginsel in het kader van volksgezondheid boven 
alles prevaleert, zolang onduidelijk is wat de oorzaak is van het verhoogde 
risico op longontsteking.  
 

Zaak: 197381 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur UBR 24-06-2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur UBR 
van 24 juni 2021. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) 
van 24 juni 2021. Op de agenda van het AB staan onder andere de vaststelling 
van de begroting 2022 en de jaarstukken 2020 van de UBR en het vaststellen 
van het aangepaste Governanceprotocol.  
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 197079 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen het besluit verleende 
omgevingsvergunning voor bouw opslag en melkstal H.C. de Jonghweg 
12 Rossum 
 
Advies: 
1. Het bestreden besluit van 19 februari 2021 in stand te laten. 
 
Samenvatting: 
Op 19 februari 2021 is bekendgemaakt dat er een omgevingsvergunning is 
verleend voor het bouwen van een opslag en melkstal aan de H.C. de 
Jonghweg 12 te Rossum. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. Het 
college heeft besloten om de omgevingsvergunning in stand te laten in 
overeenstemming met het advies van de onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie. De gemeenteraad wordt over dit besluit 
geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. 
 
 
 
 

Het college besluit conform advies.  



Zaak: 197034 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2021-2025 
Gelderland-Zuid 
 
Advies: 
1. Kennis te nemen van de review van de regionale aanpak huiselijk 

geweld en kindermishandeling 2017-2020; 
2. In te stemmen met de nieuwe regionale aanpak Samen voor een thuis 

zonder geweld Gelderland-Zuid 2021-2025. 
 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
2021-2025 Gelderland-Zuid vastgesteld. Binnen deze regioaanpak werken 15 
gemeenten in de regio Gelderland-Zuid samen in de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 196079 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Regionale afstemming Bestemmingsplan Luttel Inghweg 2 te Kerkdriel 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de aanvulling op de toelichting van het vast te stellen 
bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2017, Luttel Inghweg 2” met de 
uitkomst van het Regionaal afstemmingsoverleg. 
 
Samenvatting: 
In het Rivierengebied is afgesproken dat een uitbreiding van een bestemming 
‘Bedrijf’ in het buitengebied regionaal afgestemd dient te worden. Deze 
afstemming heeft plaatsgevonden nadat het bestemmingsplan “Buitengebied 
herziening 2017, Luttel Inghweg 2” in routing was gebracht voor de raad van 
8 juli 2021. Op 8 juni jl is in het Regionaal afstemmingsoverleg een positief 
advies uitgebracht. 
 
Het college heeft besloten deze administratieve aanvulling, vóór de 
behandeling in de commissie Ruimte van 23 juni 2021, te verwerken in de 
toelichting van het vast te stellen bestemmingsplan “Buitengebied herziening 
2017, Luttel Inghweg 2”.  
 
 
 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 



Zaak: 199229 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Jeugdzorg GGZ 
 
Advies: 
 1.       In te stemmen met bijgevoegde concept-antwoordbrief op de vragen 
van Samen Sterk Maasdriel over de tekorten op de jeugdzorg en de 
wachtlijsten binnen de Jeugd GGZ.  
 
Samenvatting: 
Het college van B&W heeft vragen van SSM beantwoord over de tekorten op 
de jeugdzorg en de wachtlijsten binnen de jeugd GGZ. Het college deelt de 
zorgen over de tekorten binnen de Jeugdzorg en de lange wachtlijst bij de 
betrokken jeugdzorgaanbieders. Het college acht de aangekondigde 
doorontwikkeling van het sociaal domein Maasdriel noodzakelijk. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 195286 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Jaarverslag kinderopvang 2020 
 
Advies: 
1.     De jaarverantwoording kinderopvang 2020 vast te stellen en deze aan te 
bieden aan de Inspectie van het Onderwijs (bijlage 1) 
2.     De jaarverantwoording kinderopvang 2020 met bijgaande brief ter 
kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad.(bijlage 2) 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de jaarverantwoording kinderopvang 2020 vastgesteld en de 
gemeenteraad met een raadsbrief geïnformeerd. Door corona zijn er minder 
inspecties uitgevoerd door de GGD. Dit is niet ten koste gegaan van de 
veiligheid voor de kinderen en alle adviezen zijn opgepakt. 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 193349 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Straatnaamgeving Bedrijfsweg 
 
Advies: 
Om de zijweg van de Nijverheidsstraat te Kerkdriel, Bedrijfsweg te noemen, 
zoals aangegeven op de plattegrond (zie bijlage 1). 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de zijweg van de Nijverheidsstraat te Kerkdriel 
te hernoemen naar de Bedrijfsweg. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 



Zaak: 130640 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafbureau MSD 

Overdracht applicatiebeheer van BVEB naar Sociaal Domein 
 
Advies: 
1.     In te stemmen om het functioneel beheer Sociaal Domein van de BVEB 
met terugwerkende kracht per 01-01-2021 over te hevelen naar de gemeenten 
Maasdriel; 
2.     Kennis te nemen om de gemeentelijke bijdrage aan de BVEB hiervoor 
vanuit de twee gemeenten te verlagen met € 85.000 vanaf begrotingsjaar 2021 
volgens de vigerende verdeelsleutel; 
3.     Kennis te nemen van de noodzakelijke extra inhuur op applicatiebeheer 
voor de gemeente Maasdriel en dit te dekken vanuit bestaande budgetten. 
4.     In te stemmen om de verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 
Maasdriel te labelen aan applicatiebeheer SD binnen de gemeentelijke 
begroting en dit te verwerken in de bestuursrapportage 2021.  
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd om het functioneel beheer Sociaal Domein dat bij 
de BVEB was ondergebracht, met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, 
terug te halen naar de gemeente. Dit als gevolg van de keuze van Zaltbommel 
om niet langer gebruik te maken van de gezamenlijke applicatie en per 1 
januari 2021 een andere applicatie te gebruiken. Hierdoor was er niet langer 
sprake van geharmoniseerd beleid en werkwijze. Om de applicatie én het 
beheer ervan goed te borgen in de eigen gemeentelijke organisatie, hebben 
we tijdelijk extra capaciteit aangetrokken.  
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 125395 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Vestiging van een hotel aan de Maas in Kerkdriel 
 
Advies: 
 Aangepaste versie d.d. 8 juni 2021: 
1. In principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een 

boetiekhotel aan de Maas in Kerkdriel. 
2. In principe medewerking te verlenen aan 16 drijvende 

recreatiewoningen in de voormalige jachthaven; 
3. In principe medewerking te verlenen aan een uitsterfconstructie voor 

twee woonarken met terras; 
4. De initiatiefnemer verzoeken om een uitgewerkt plan te overleggen 

waarin de ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid wordt 
aangetoond. 

5. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief.  
 

 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 



Samenvatting: 
Aangepaste versie d.d. 8 juni 2021: 
Het college heeft principemedewerking verleend aan de realisatie van een 
boetiekhotel en een zestiental drijvende recreatiewoningen op de locatie van 
Den Bol aan de Maasbandijk in Kerkdriel. Dit hotel en de drijvende 
recreatiewoningen passen in de visie zoals die is vastgelegd in het Masterplan 
Maas en kan een meerwaarde betekenen voor de recreatieve en toeristische 
beleving en aantrekkingskracht van Maasdriel en de regio. 
Tevens wordt middels een uitsterfconstructie medewerking verleend aan het 
behoud van twee woonarken en een bijbehorend terras in het gebied van Den 
Bol. Aan deze medewerking zijn voorwaarden verbonden. 
Voordat de procedure tot herziening van het bestemmingsplan opgestart kan 
worden, moet de initiatiefnemer de plannen nader uitwerken en de 
ruimtelijke en milieutechnische haalbaarheid aantonen. Ook moeten 
Rijkswaterstaat en waterschap hun goedkeuring verlenen aan deze 
buitendijkse ontwikkeling.  
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