
 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 5 oktober 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: 239794 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 7 oktober 2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD 
Gelderland-Zuid van 7 oktober 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 7 oktober 2021. In deze vergadering 
worden meerdere onderwerpen besproken. Zo staat onder andere de terugblik 
op de heidag van 27 september jl. op de agenda. Ook wordt de 
managementrapportage t/m juni 2021 besproken en wordt het AB 
geïnformeerd over de stand van zaken van de nieuwbouw van het GGD-
kantoor in Nijmegen.  
 

Het college besluit conform advies.  



Zaak: 239269 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Schriftelijke vragen VVD, 2021-32, Loket Woningbouwimpuls 
 
Advies: 
1.   In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD 
over de Woningbouwimpuls en deze toe te sturen aan de raad.  
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen die VVD 
heeft gesteld over de mogelijkheden van een aanvraag voor een bijdrage uit 
de Woningbouwimpuls. De gemeente heeft gezien de randvoorwaarden en de 
complexiteit van de regeling geen aanvraag ingediend.  
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 238450 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Publieke Dienstverlening 
MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Raadsinformatiebrief over voortgang (Digitale) Dienstverlening 
 
Advies: 
De raad informeren over de voortgang van het uitvoeringsplan van de visie op 
dienstverlening met de bijgesloten raadsinformatiebrief. 
 
Samenvatting: 
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang van de ontwikkelingen op het 
gebied van dienstverlening door middel van een raadsinformatiebrief. In de 
brief wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van het zaaksysteem. 
Er wordt een beeld gegeven van hetgeen we al bereikt hebben op het gebied 
van digitalisering van de burgerzakenprocessen en wat we doen op het gebied 
van de omgevingswet. Daarnaast worden de laatste ontwikkelingen en 
knelpunten met betrekking tot het nieuwe communicatieplatform (zeg maar 
een telefooncentrale met uitgebreide functionaliteiten) worden geschetst. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 
 

Zaak: 235993 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Ontwerp-omgevingsvisie Bommelerwaard 
 
Advies: 
1. De gemeenteraad voor te stellen om: 
1.1. In te stemmen met het schrappen van het woord ‘kwetsbare’ in 
kernopgave 10. 1.2. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvisie 
Bommelerwaard. 
1.3. In te stemmen met het ter inzage leggen van de ontwerp-omgevingsvisie 
Bommelerwaard. 
2. Te besluiten om geen Milieueffectrapportage (MER) op te stellen. 
 
Samenvatting: 

Het college besluit conform advies. 
 
 



Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de ontwerp 
omgevingsvisie Bommelerwaard en om in te stemmen met het ter inzage 
leggen van de ontwerp-omgevingsvisie. De ontwerpvisie is opgesteld na een 
uitgebreid participatie- en communicatietraject. In de ontwerpvisie zijn 
opmerkingen meegenomen die door de raadsleden en 
samenwerkingspartners zijn gemaakt. Na instemming van de raad wordt de 
ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd voor zienswijzen. De vaststelling 
van de omgevingsvisie vindt plaats na de gemeenteraadsverkiezingen door de 
nieuwe raad. 
 

Zaak: 218540 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Anterieure overeenkomst Buitengebied herziening 2021, Maarten van 
Rossumstraat 2a 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de (concept) anterieure overeenkomst voor de Maarten 
van Rossumstraat 2a te Rossum en overgaan tot ondertekening van de 
overeenkomst.  
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een anterieure 
overeenkomst gesloten met HRC’14 voor de ontwikkeling aan de Maarten van 
Rossumstraat 2a te Rossum. Met dit plan wordt het vergroten en verplaatsen 
van het clubgebouw, een ondergeschikte maatschappelijke nevenfunctie in 
het clubgebouw en het behouden van de vigerende mogelijkheden voor de 
Tennisvereniging Huros en de Jeu des boules vereniging Rossum mogelijk 
gemaakt. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de 
bestemmingswijziging op deze locatie. Ook zijn afspraken gemaakt over de 
vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische 
medewerking die zij van plan is te verlenen. 
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 216393 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Schriftelijke vragen PvdA-GroenLinks over geitenaantallen op de locatie 
Veilingweg 24 te Velddriel (2021-29) 
 
Advies: 
1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 

vragen van raadslid dhr. Van Drunen d.d. 19 juli 2021 over 
geitenaantallen op de locatie Veilingweg 24 te Velddriel. 

 
Samenvatting: 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 



Het raadslid dhr. Van Drunen (fractie van PvdA-GroenLinks) heeft op 19 juli 
2021 schriftelijke vragen gesteld over geitenaantallen op de locatie Veilingweg 
24 te Velddriel. Het college heeft besloten deze schriftelijke vragen te 
beantwoorden met een brief aan de gemeenteraad. 
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