
 

 

Verslag 
college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 29 maart 2022 
 

Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vreede 
Wethouder De Vries 
Gemeentesecretaris Wildeman (digitaal) 

Afwezig:  
 

 
Wethouder Sørensen 

 
 
 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 291597 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Beslissing op bezwaar afwijzen verkeersbesluit Veerstraat 
Heerewaarden (Elsman) 
 
Advies:  
1.     In te stemmen met de ongegrondverklaring van de in het bezwaarschrift 
van 17 december 2021 neergelegde bezwaargronden; 
2.     In te stemmen met het afwijzen van het verzoek om kostenvergoeding 
van bezwaarmaker; 
3.     In te stemmen met het in stand laten van de beslissing van het college 
d.d. 9 november 2021; 
4.     In te stemmen met de inhoud van de brief aan Stichting Achmea 
Rechtsbijstand; 
 
Samenvatting: 
Een bewoner van de Veerstraat te Heerewaarden heeft de gemeente verzocht 
een verkeersbesluit te nemen om de Veerstraat af te sluiten voor voertuigen 
langer dan 8 meter en/of zwaarder dan 7,5 ton. Op 9 november 2021 heeft het 
college dit verzoek afgewezen. Evenmin wordt een verkeersbord geplaatst ter 
beperking van de maximale toegestane breedte van voertuigen ter plaatse. 

Het college besluit conform advies.  



 

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt dat op 15 februari 2022 door de 
bezwaarschriftencommissie is behandeld. De bezwaarschriftcommissie heeft 
geadviseerd om het besluit van 9 november 2021 in stand te laten en het 
verzoek van bezwaarmaker om kostenvergoeding af te wijzen. Het college 
heeft op 29 maart 2022 besloten het advies te volgen en het bezwaar 
ongegrond te verklaren. Daarbij wordt ter motivering van het besluit 
(gedeeltelijk) verwezen naar het advies van de commissie, en wordt 
gedeeltelijk aanvullend gemotiveerd waarom geen sprake is van (relevante) 
nieuwe feiten of omstandigheden. 
 

Zaak: 291568 
Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Collegevoorstel bezwaarschrift tijdelijke parkeerplaats De Berm 49 
Kerkdriel 
 
Advies:  
1. Het bestreden besluit van 28 juni 2021 – omgevingsvergunning voor 

een tijdelijke parkeerplaats aan de Berm 49 in Kerkdriel - met 

aanvulling van de motivering in stand te laten. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om het besluit van 28 juni 2021, waarbij een 
omgevingsvergunning wordt verleend voor een tijdelijke parkeerplaats aan de 
Berm 49 in Kerkdriel met aanvulling van de motivering in stand te laten. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 291536 
Portefeuillehouder: Wethouder Van 
Hoften 
Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Tegemoetkoming 2021 Dorpshuis De Boxhof en MFC De Steen Covid-19 
 
Advies:  
1.    Bij wijze van eenmalige regeling een subsidie van € 6.250,- toe te kennen 
aan dorpshuis De Boxhof om de tekorten over 2021 in verband met de 
coronasluiting te compenseren; 
2.    Bij wijze van eenmalige regeling een subsidie van € 10.500,- toe te kennen 
aan MFC De Steen om de tekorten over 2021 in verband met de coronasluiting 
te compenseren; 
3.    Deze bijdragen te dekken door een onttrekking uit de 
bestemmingsreserve Covid-19. 
 
Samenvatting: 
Zowel dorpshuis De Boxhof te Hedel als MFC De Steen te Heerewaarden 
hebben aangegeven dat ze over 2021 te kampen hebben met flinke tekorten 
als gevolg van de verplichte sluiting in het kader van de coronapandemie. Het 
college heeft besloten het dorpshuis en het MFC een eenmalige subsidie toe 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



 

te kennen van respectievelijk € 6.250,- en € 15.500,- om de tekorten over 2021 
te compenseren.  
 

Zaak: 290624 
Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 
Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Besluiten tot het vaststellen en aangaan van het herziene convenant 
Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) 
Rivierenland 
 
Advies:  
1.    Het herziene convenant Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (RW-POA) Rivierenland vast te stellen; 
2.    Wethouder Sørensen te mandateren om het convenant namens het 
college te ondertekenen. 
 
Samenvatting: 
Het Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) 
Rivierenland is een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband van de 
arbeidsmarktregio: een netwerkorganisatie bestaande uit vertegenwoordigers 
van gemeenten (incl. Werkzaak Rivierenland en uitvoeringsorganisatie 
Buren), werkgevers- en werknemersorganisaties, UWV, en 
onderwijsinstellingen (VSO/PrO en MBO). Om de samenwerking te 
bekrachtigen is er in 2015 een samenwerkingsconvenant ondertekend door 
alle partijen. De ontwikkelingen op en rond de arbeidsmarkt(regio) sindsdien 
zijn aanleiding om dit convenant te actualiseren, de samenwerking te 
bekrachtigen en te vernieuwen. Dit herziene convenant is vastgesteld door het 
college. 
Uit oogpunt van doeltreffendheid en efficiëntie is wethouder Sørensen 
gemandateerd voor ondertekening. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 289570 
Portefeuillehouder: Wethouder Van 
Hoften 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Energieloket Rivierenland aanwijzen als Dienst van Algemeen 
Economisch Belang (DAEB) 
 
Advies:  
1. In te stemmen met de aanwijzing van Energieloket Rivierenland als 

Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor de periode 1-

1-2022 tot en met 31-12-2026 (vijf jaar). 

2. Het ontwerp-Aanwijzingsbesluit met toepassing van afdeling 3.4. van 

de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage te 

leggen met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 

3. Als geen zienswijzen worden ingediend het definitieve 

Het college besluit conform advies.  



 

aanwijzingsbesluit DAEB vast te stellen (zonder dat dit opnieuw aan 

uw college wordt voorgelegd) en bekend te maken. 

4. De directeur van Energieloket Rivierenland met ingang van de dag van 

inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit DAEB te mandateren voor 

het aanvragen van subsidies bij andere overheden en daaraan 

gerelateerde rechtshandelingen namens het college van 

Burgemeester en wethouders en de Burgemeester ten behoeve van 

het Energieloket Rivierenland.  

 
Samenvatting: 
Het Energieloket Rivierenland voert al jaren diensten voor alle 
regiogemeenten uit op het vlak van informeren en adviseren van inwoners over 
energiebesparing en duurzame energie. Omdat er jaarlijks opdracht wordt 
verstrekt en vaak ook met subsidies wordt gewerkt, loopt de gemeente hierbij 
tegen aanbestedingsregels aan. Omdat we de komende jaren structureel 
willen blijven werken met het Energieloket Rivierenland, dat geen 
winstoogmerk heeft, hebben we onderzocht hoe wij de opdrachtverlening het 
beste kunnen organiseren. Door het Energieloket aan te wijzen als Dienst van 
Algemeen Economisch Belang kan in de toekomst eenvoudiger worden 
samengewerkt en subsidie worden verstrekt. Er is een ontwerp 
aanwijzingsbesluit opgesteld dat ter inzage wordt gelegd voor het indienen van 
zienswijzen. Als er geen zienswijzen worden ontvangen wordt het definitieve 
besluit gepubliceerd. Ook wordt dan het Energieloket gemandateerd om 
namens de gemeente subsidie voor energiebesparingsprojecten aan te 
vragen bij bijvoorbeeld het Rijk en Provincie.   
 

Zaak: 287192 
Portefeuillehouder: Wethouder Van 
Hoften 
Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Beantwoording Schriftelijke vragen VVD Maasdriel 2022-05 
 
Advies:  
1.  Te besluiten de schriftelijk gestelde vragen niet te beantwoorden en 
middels bijgevoegde brief aan de raad uit te leggen waarom dit niet kan. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten de door VVD gestelde vragen over de aanbesteding 
van het onderhoud aan de openbare verlichting, niet te beantwoorden middels 
een brief aan de raad uit te leggen waarom dit niet kan. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
  



 

Zaak: 286334 
Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 
Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Afhandeling vragen D66 cliëntenraad leerlingenvervoer 
 
Advies:  
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van D66 over de 
cliëntenraad leerlingenvervoer en deze toe te sturen aan de raad. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen die D66 
heeft gesteld over de cliëntenraad leerlingenvervoer. 
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 279696 
Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Principebesluit Provincialeweg 76 Velddriel 
 
Advies:  
1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het bouwen 

van twee vrijstaande woningen op het perceel ten oosten van de 

Provincialeweg 76 te Velddriel. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten dat er medewerking wordt verleend aan het 
principeverzoek voor het bouwen van twee vrijstaande woningen ter plaatse 
van het perceel ten oosten van de Provincialeweg 76 te Velddriel. Het perceel 
heeft momenteel een agrarische bestemming. Op het perceel is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen, voor het oprichten van één woning (artikel 
10.3.1. in Bestemmingsplan Kern Velddriel, oktober 2015; voortgezet in 
Beheersverordening Velddriel, 20 april 2017). Echter, het voorliggende plan 
betreft het realiseren van twee woningen in plaats van één. Om deze reden is 
een bestemmingsplanherziening van toepassing. 
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 270631 
Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Anterieure overeenkomst Sint Odradastraat 49 te Alem 
 
Advies:  
1. In te stemmen met de (concept) anterieure overeenkomst met 

betrekking tot de Sint Odradastraat 49 te Alem en over te gaan tot 

ondertekening daarvan (bijlage 1). 

 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een anterieure 
overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor een 
bestemmingsplanwijziging aan de Sint Odradastraat 49 te Alem. Het initiatief 
omvat de sloop van bestaande bedrijfsbebouwing, omzetting van de 

Het college besluit conform advies.  



 

bedrijfswoning naar een burgerwoning en de realisatie van één nieuwe 
woning. In de anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de nog te 
volgen bestemmingswijziging en de vergoeding van de gemeentelijke 
plankosten door de initiatiefnemer.  
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