
 

 

Verslag college burgemeester en wethouders 
Maasdriel 12 april 2022 

 

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: 298016 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 14 april 2022 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD 
Gelderland-Zuid van 14 april 2022; 
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 14 april 2022. In deze vergadering worden 
meerdere onderwerpen besproken. Zo staat onder andere de werkbegroting 
2022 Toezicht Kinderopvang op de agenda. Ook wordt de stand van zaken 
van de Meerjarenstrategie 2020-2023 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: 297545 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 13 april 2022 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur 

Regio Rivierenland van 13 april 2022. 

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door Burgemeester Van 

Kooten als bestuurlijk vertegenwoordiger. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur Regio Rivierenland van 13 april 2022. Burgemeester Van Kooten 
brengt hier het collegestandpunt in. Op de agenda staat onder andere 
voortzetting van het Mobiliteitsfonds, de lobby met betrekking tot mogelijke 
overlast bij opening vliegveld Lelystad, doorontwikkeling van de 
Gebiedsagenda (regionale ontwikkelpunten tot 2030) en de organisatie van de 
Nationale Kersenparty. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
  

Zaak: 297536 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Afhandeling vragen CDA werkbudget dorpsraden 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de beantwoording van de vragen van het CDA over 
een werkbudget voor dorpsraden en deze toe te sturen aan de raad. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen die het CDA 
heeft gesteld over een werkbudget voor dorpsraden. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 296759 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Tegemoetkoming 2021 dorpshuis Ons Huis in kader van Covid-19 
 
Advies: 
1.    Bij wijze van eenmalige regeling een subsidie van € 9.401,20 toe te 
kennen aan dorpshuis Ons Huis om de tekorten over 2021 in verband met de 
coronasluiting te compenseren; 
2.    Deze bijdrage te dekken door een onttrekking uit de bestemmingsreserve 
Covid-19. 
 
Samenvatting: 
Dorpshuis Ons Huis te Well heeft aangegeven over 2021 te kampen te hebben 
met flinke tekorten als gevolg van de verplichte sluiting in het kader van de 
coronapandemie. Het college heeft besloten het dorpshuis een eenmalige 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 
 
 



 

subsidie toe te kennen van  € 9.401,20 om de tekorten over 2021 te 
compenseren.  
 

Zaak: 294504 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Principebesluit Bestemmingsplanwijziging Kerkstraat 28 te Kerkdriel, 
toevoegen woning 
 
Advies: 
1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het toevoegen 

van één vrijstaande woning tussen Kerkstraat 28 en Kerkstraat 30 te 

Kerkdriel onder de voorwaarde dat een deel van de bijgebouwen op de 

locatie wordt gesloopt. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten dat er in principe medewerking wordt verleend aan 
het toevoegen van één vrijstaande woning tussen Kerkstraat 28 en Kerkstraat 
30 te Kerkdriel. Het perceel Maasdriel R 723 heeft op dit moment één 
bouwvlak, waar de woning Kerkstraat 28 is gebouwd. Ten westen van deze 
woning is ruimte voor één extra woning. Hiervoor wordt een bouwvlak 
toegevoegd. 
De totale bebouwing bij vrijstaande woningen mag maximaal 33% van het 
perceeloppervlak bedragen. Omdat het nieuwe perceel van Kerkstraat 28 
kleiner is dan het huidige perceel, overschrijdt de reeds aanwezige bebouwing 
dit percentage. Daarom moet een deel van de bijgebouwen wordt gesloopt om 
aan het maximale percentage te voldoen. 
 

Het college besluit conform advies.  
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