
 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 29 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: 199583 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Advies Bestuurlijk Opdrachtgeversoverleg ODR 5 juli 2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Bestuurlijk 

Opdrachtgeversoverleg ODR van 5 juli 2021. 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Van Hoften 

als bestuurlijk vertegenwoordiger. 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Bestuurlijk 
Opdrachtgeversoverleg Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) van 5 juli 2021. 
Wethouder Van Hoften brengt hier het collegestandpunt in. Op de agenda 
staan onder andere het rapport 'om de leefomgeving' van de commissie Van 
Aartsen en stand van zaken voorbereiding Omgevingswet. 
 
 
 

Het college besluit conform advies.  



Zaak: 199581 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Verlenging begunstigingstermijn last onder dwangsom Molenstraat 37 
 
Advies: 
1. De termijn genoemd in het besluit van 9 april 2021 te verlengen tot twee 

weken na verzending van het besluit op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor een milieuneutrale wijziging. 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief. 
 
Samenvatting: 
Op 26 januari 2021 is geconstateerd dat er te veel volwassen geiten aanwezig 
zijn op het bedrijf. Hiervoor is een last onder dwangsom opgelegd. Inmiddels 
is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van het soort 
geiten. Ook is een voorlopige voorziening getroffen door Rechtbank 
Gelderland en is de begunstigingstermijn verlengd tot 30 juni 2021. Omdat de 
beslissing op de ingediende aanvraag later wordt verwacht dan 30 juni 2021 
heeft het college besloten de begunstigingstermijn te verlengen tot twee 
weken na de beslissing op de aanvraag.  
 

Het college besluit contrair aan het ingediende 
advies. Het college gaat niet akkoord met 
beslispunt 1, het verlengen van de 
begunstigingstermijn. Wat betreft beslispunt 2 
stemmen we in, mits deze wordt aangepast aan 
het eerste (aangepaste) beslispunt. Deze brief 
moet dan vandaag worden verzonden. 
. 

Zaak: 199532 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Advies Algemeen Bestuur ODR 5 juli 2021 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur ODR 
van 5 juli 2021. 
2.    Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder De Vreede als 
bestuurlijk vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) van 5 juli 2021. Wethouder De 
Vreede brengt hier het collegestandpunt in. Op de agenda staan onder andere 
het rapport ‘om de leefomgeving’ van de commissie Van Aartsen en 
behandeling van de zienswijzen op de jaarstukken en begroting van de ODR.  
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 199526 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Beantwoording schriftelijke vragen 2021-23 CDA-D66 Laadpaal Hedel 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen 2021-23 van 
CDA en D66 over de laadpaal in Hedel en de raad te informeren door middel 
van bijgevoegde brief. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
  



 
Samenvatting: 
De fracties van CDA en D66 Maasdriel hebben vragen gesteld over de 
openbare laadpaal aan de Dr. De Ridderhof te Hedel, naar aanleiding van een 
ingekomen brief en geconstateerde vandalisme van de laadpaal. Het college 
heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van deze vragen.  
 

Zaak: 199524 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 1 juli 2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD 
Gelderland-Zuid van 1 juli 2021. 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Sørensen als 
bestuurlijke vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 1 juli 2021. In deze vergadering worden 
meerdere onderwerpen besproken. Zo staat onder andere de stand van zaken 
over de bestrijding van het Coronavirus en de effecten daarvan op de 
dienstverlening van de GGD op de agenda, net als het productenboek 
gezondheidsbevordering. Ook worden de Jaarrekening 2020 en de Begroting 
2022 besproken. De gemeente Maasdriel heeft op 17 juni 2021 de zienswijzen 
op deze stukken vastgesteld. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 199232 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Definitieve vaststelling subsidies maatschappelijke organisaties 2020 en 
2021 
 
Advies: 
Bij de definitieve vaststelling van de subsidies > 5.000 euro aan 
maatschappelijke organisaties voor 2020 en 2021: 
1. Coulant om te gaan met alternatieve gerealiseerde activiteiten en gekozen 
werkwijzen ten opzichte van de omschrijving die is opgenomen in de 
subsidieaanvragen en de toekenningsbeschikkingen. 
2. Verklaarbare doorlopende kosten (denk aan personeelskosten, huur en 
gas/water/licht) niet terug te vorderen van subsidieontvangers. 
3. Kritisch en terughoudend om te gaan met corona-gerelateerde 
(meer)kosten die subsidieontvangers opvoeren in hun jaarrapportages.  
 
 

Het college besluit conform advies.  



 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om bij de definitieve vaststelling van de subsidies 
aan maatschappelijke organisaties voor 2020 en 2021: 
1. Coulant om te gaan met alternatieve gerealiseerde activiteiten en gekozen 
werkwijzen ten opzichte van de omschrijving die is opgenomen in de 
subsidieaanvragen en de toekenningsbeschikkingen. 
2. Verklaarbare doorlopende kosten (denk aan personeelskosten, huur en 
gas/water/licht) niet terug te vorderen van subsidieontvangers. 
3. Kritisch en terughoudend om te gaan met corona-gerelateerde 
(meer)kosten die subsidieontvangers opvoeren in hun jaarrapportages. 
 
Dit besluit geldt voor organisaties: 
- die in 2020 en/of 2021 een subsidiebedrag hoger dan € 5.000 hebben 
ontvangen van de gemeente; 
- en die subsidie hebben ontvangen op basis van ingediende (jaar)plannen en 
begrotingen. Dit besluit geldt dus niet voor lokale verenigingen: hun jaarlijkse 
subsidie wordt berekend op basis van reeds gerealiseerde bedragen en 
gemaakte kosten, waardoor die subsidies niet meer achteraf hoeven worden 
vastgesteld.  
 

Zaak: 197055 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Beantwoording Motie Inclusie van arbeidsmigranten 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de motie ‘Inclusie van 

arbeidsmigranten’ door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
2. Van de € 10.000,- die in de meicirculaire is toegevoegd ten behoeve 

van antidiscriminatie doeleinden in 2021 eenmalig € 5000,- in te zetten 
voor de uitvoering van de Lokale Inclusie Agenda. 

 
Samenvatting: 
In november 2020 werd door PvdA / GroenLinks een motie ingediend over de 
inclusie van arbeidsmigranten, die raadsbrede steun kreeg. Met de 
beantwoording van deze motie is bewust gewacht tot de Lokale Inclusie 
Agenda in de gemeenteraden van Maasdriel en Zaltbommel is vastgesteld. Nu 
er stappen worden gezet in de nadere invulling, informeren we de raad met 
een brief.  
 
 
 

Het college beluit conform advies, met één 
aanpassing in de brief aan de raad. 
 

 



Zaak: 192030 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Samenwerking met de woningbouwcorporaties om de 
woningbouwopgave te realiseren 
 
Advies: 
1.   In te stemmen met de beantwoording van de brief van Woonstichting De 
Kernen en Woningstichting Maasdriel. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de brief van 
Woonstichting De Kernen en Woningstichting Maasdriel met betrekking tot 
Samen werken aan goed wonen in Maasdriel. 
 

Het college besluit conform advies.  
 

Zaak: 189127 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Raadsinformatiebrief Centrumplan Kerkdriel 
 
Advies: 
1. De raad te informeren over de stand van zaken en laatste ontwikkelingen 
van de herinrichting van het centrumgebied Kerkdriel door middel van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de raad met een raadsinformatiebrief te 
informeren over de stand van zaken en laatste ontwikkelingen van de 
herinrichting van het centrumgebied Kerkdriel. Het centrumgebied van 
Kerkdriel wordt opnieuw ingericht. Het gaat om het gebied tussen het Mgr. 
Zwijsenplein en de Teisterbandstraat. Dit gebied heeft een bijzonder karakter; 
een mooie mix van historische en hedendaagse bebouwing en 
recreatievoorzieningen aan de nabijgelegen Maas. Het dorpshart van 
Kerkdriel heeft de potentie om een toeristische trekker te worden. 
 

Het college besluit conform advies. 

Zaak: 179824 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Vast te stellen wijzigingsplan 'Buitengebied wijziging 2020, Molenstraat 
13a' 
 
Advies: 
1. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
2. De zienswijzennota vast te stellen met daarin de beantwoording op de 

zienswijzen. 
 
 
 

Het college besluit conform advies.  



3. Het wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2020, Molenstraat 13a’ dat is 
vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0263.BP1220-VG01.gml 
met bijbehorende bestanden en met ondergrond ‘basisregistratie 
grootschalige topografie (BGT) en basisregistratie kadaster (BRK) 12-
09-2019’ gewijzigd vast te stellen. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft het wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2020, Molenstraat 
13a’ met zienswijzennota gewijzigd vastgesteld. Dit wijzigingsplan lag van 24 
december 2020 tot en met 3 februari 2021 als ontwerp ter inzage. In deze 
periode is er één zienswijze ingediend. De zienswijze gaf aanleiding om het 
wijzigingsplan op een aantal onderdelen aan te passen. In de zienswijzennota 
is terug te lezen welke onderdelen dit betreft.  
 

Zaak: 124964 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Beantwoording motie M2020-30 BGR Komborden voor buurtschappen 
 
Advies: 
1. De beantwoording van motie M2020-30 BGR vast te stellen; 
2. Het bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad ter 
besluitvorming. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten de beantwoording van de motie ‘Komborden bij 
buurtschappen’ (M2020-30 BGR) vast te stellen en deze beantwoording ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Tijdens de 
begrotingsraad van 5 november 2020 werd de motie unaniem vastgesteld. De 
gemeenteraad stelt voor om, net als in Zaltbommel, komborden te plaatsen bij 
buurtschappen. In de motie verzoekt de raad het college om in overleg te gaan 
met dorpsraden en historische verenigingen om samen met hen tot een 
definitie te komen en te bepalen waar komborden wenselijk zijn. Het college 
heeft die opdracht uitgevoerd en komt nu met de beantwoording van de motie. 
De raad moet zelf besluiten of zij wel of niet over gaan tot het plaatsen van 
komborden bij buurtschappen. 
 

Het college besluit conform advies. 
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