
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 6 september 2022 
 

Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Raaf 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris 

Afwezig: 
 

Wethouder De Vries 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 405158 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Wijziging beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Maasdriel 
 
Advies: 
1.    De eenmalige energietoeslag van € 1.300,- toe te kennen aan 
huishoudens met inkomens tot 120% van het sociaal minimum; 
2.    Een extra toeslag van € 500,- ambtshalve toe te kennen aan alle 
huishoudens die reeds de energietoeslag van € 800,- hebben ontvangen; 
3.    De gewijzigde Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 Maasdriel 
vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
Omdat de energieprijzen flink zijn gestegen krijgt vrijwel iedereen in Nederland 
te maken met een hoge energierekening. Vooral huishoudens met lage 
inkomens worden hierdoor hard geraakt. Het kabinet stelde budget 
beschikbaar voor een eenmalige tegemoetkoming van € 800,- per huishouden 
met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. In juli 2022 heeft het 
kabinet besloten dit bedrag met € 500,- naar €1.300,- te verhogen. Gemeenten 
zijn verantwoordelijk voor het uitkeren van de energietoeslag én de extra 

Conform. 



 

toeslag van € 500,-. Bij het uitkeren van de eenmalige energietoeslag van € 
800,- loopt Maasdriel een financieel risico omdat we de compensatie van het 
Rijk pas bij de septembercirculaire ontvangen. De stand van de huidige 
aanvragen laat echter zien dat het eerder verwachte risico minder groot is dan 
aanvankelijk werd gedacht. Het college stelt de gewijzigde beleidsregels vast 
en besluit de mogelijke financiële risico’s bij het uitkeren van de extra toeslag 
af te dekken met middelen uit de algemene reserve.     
 

Zaak: 399063 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Verblijfsbelasting Maasdriel 
 
Advies: 
1.    Tijdelijk een projectleider en twee toezichthouders verblijfsbelasting voor 
het team Publieke dienstverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling in te zetten voor 
de periode van één jaar. 
2.    Hiervoor incidentele middelen voor een bedrag van € 250.000 vrij te 
maken, en de raad bij behandeling van de Bestuursrapportage 2022 
voorstellen om dit bedrag te dekken door inzet van de algemene reserve.  
3.    De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren. Het 
eventueel tekstueel aanpassen van deze raadsinformatiebrief wordt 
gemandateerd aan de portefeuillehouder dhr. P.A. de Vries. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de inzet van tijdelijke capaciteit bij het team 
Publieke dienstverlening en Ruimtelijke Ontwikkeling en daarvoor incidentele 
middelen voor een bedrag van € 250.000,- ter beschikking gesteld.  
 

Akkoord na aanpassingen 
 
 
 
 
 

Zaak: 396224 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Wethouder Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Wijziging verdeelsleutel beheerkosten Versis 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de wijziging van de verdeelsleutel beheerkosten Versis 
met ingang van 1 januari 2023 naar rato van het aantal inwoners;  
 
Samenvatting: 
De gemeente Maasdriel stemt in met de wijziging van de verdeelsleutel 
beheerkosten Versis met ingang van 1 januari 2023 naar rato van het aantal 
inwoners. 
 

Conform 



 

Zaak: 395829 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Wethouder De Raaf 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Convenant woningaanpassingen Wmo Bommelerwaard 2022 
 
Advies: 
1.   In te stemmen met het convenant woningaanpassingen Wmo 
Bommelerwaard 2022; 
2.   Wethouder Sørensen machtigen om dit voorstel tijdens het bestuurlijk RVC 
op 20 oktober 2022 te ondertekenen.  
 
Samenvatting: 
Het college stemt in met het convenant woningaanpassingen Wmo 
Bommelerwaard 2022 en machtigt wethouder Sørensen om dit convenant 
tijdens het bestuurlijk overleg van de Regionale Volkshuisvestingscommissie 
(RVC) op 20 oktober 2022 te ondertekenen. 
 

Conform 

Zaak: 391645 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Vaststellen Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2022, Reparatieplan 
(BP1257) 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de opgestelde zienswijzennota; 
2.    In te stemmen met het opgestelde raadsvoorstel; 
3.    De raad via deze documenten voor te stellen het bestemmingsplan 
“Buitengebied herziening 2022, Reparatieplan” (gewijzigd) vast te stellen in de 
raad van 13 oktober 2022; 
4.    De indieners van zienswijzen op de hoogte te brengen van uw standpunt 
en advies aan de raad. 
 
Samenvatting: 
Het college gaat de gemeenteraad voorstellen het bestemmingsplan 
“Buitengebied herziening 2022, Reparatieplan” (gewijzigd) vast te stellen. Dit 
bestemmingsplan voorziet in het herzien van enkele planonderdelen van het 
bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2016” zoals dat door de raad op 
26 juni 2019 is vastgesteld. 
De aanleiding van dit herzien is dat tegen het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan “Buitengebied herziening 2016” beroepen zijn ingesteld bij 
de Raad van State (RvS). Enkele gronden van een aantal van die beroepen 
zijn door de RvS gegrond verklaard en behoeven een nieuw besluit. Het gaat 
om een relatief beperkt aantal aanpassingen met weinig impact. Daarnaast 
zijn tussentijds enkele onvolkomenheden geconstateerd die herstel behoeven. 
Met dit reparatieplan wordt dat opgepakt. 

Akkoord na aanpassingen raadsvoorstel.  
 
 
 
 



 

Het ontwerpreparatieplan heeft vanaf donderdag 30 juni gedurende 6 weken 
ter visie gelegen. In die periode is er ook gelegenheid geweest om zienswijzen 
in te dienen. 
Er zijn in totaal 12 zienswijzen ingekomen. 
In het raadsvoorstel en de zienswijzennota geeft het college de raad een 
voorstel over hoe met de ingekomen zienswijzen om te gaan. 
 
 

Zaak: 389264 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied wijziging 2022, Lenshoek 19' 
 
Advies: 
1.    Geen exploitatieplan vast te stellen voor het wijzigingsplan 'Buitengebied 
wijziging 2022, Lenshoek 19'; 
2.    Het wijzigingsplan 'Buitengebied wijziging 2022, Lenshoek 19’ 
(NL.IMRO.0263.BP1251-VG01) ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 
bij het plan behorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, 
gebruikmakend van de ondergronden ‘Basisregistratie Grootschalige 
Topografie (BGT) en Digitale Kadastrale Kaart (DKK) (2021-04-30)’. 
 
Samenvatting: 
Het wijzigingsplan 'Buitengebied wijziging 2022, Lenshoek 19' lag van 26 mei 
2022 tot en met 6 juli 2022 als ontwerp ter inzage. In deze periode zijn geen 
zienswijzen over het plan ingediend. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft dit wijzigingsplan nu ongewijzigd vastgesteld. Het 
wijzigingsplan maakt een bedrijfswoning mogelijk bij het bestaande agrarisch 
bedrijf op Lenshoek 19 te Well. 
 

Conform 

Zaak: 346739 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Voorontwerp Bestemmingsplan Rossum Noord 2022 Appelgaerde 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het stedenbouwkundig plan De Appelgaerde 

Rossum; 
2. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan De Appelgaerde Rossum; 
3. In te stemmen met het voorontwerp Bestemmingsplan Rossum Noord 

2022 Appelgaerde en het plan conform artikel 3.1.1. Bro voor 
vooroverleg toe te zenden aan de provincie en overige instanties en vrij 
te geven voor inspraak conform de geldende Inspraakverordening. 

 

Akkoord na tekstuele wijzigingen voorstel. 
. 
 
 
 
 



 

Samenvatting: 
Het college heeft besloten in te stemmen met het stedenbouwkundig plan en 
het beeldkwaliteitsplan voor de nieuwbouwlocatie Appelgaerde in Rossum. 
Tevens om in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Rossum 
Noord 2022 Appelgaerde en deze vrij te geven voor de inspraak en voor het 
vooroverleg aan te bieden aan de overlegpartners. Het bestemmingsplan 
beoogt het ontwikkelen van maximaal 120 nieuwe woningen mogelijk te 
maken aan de noordwestkant van Rossum. 
 

Zaak: 332867 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Lease elektrische auto t.b.v. dienstreizen bodes 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de lease van een volledig elektrische 
dienstauto         (Renault ZOE R110 Life) voor de gemeente Maasdriel; 
2.    Het jaarlijkse leasebedrag van € 6.650,- te dekken uit de algemene 
middelen en de financiële gevolgen te verwerken in de bestuursrapportage 
van 2022. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft, mede op basis van duurzaamheidsoverwegingen, besloten 
om over te gaan tot de lease van een volledig elektrische dienstauto voor de 
gemeente Maasdriel. De auto wordt hoofdzakelijk gebruikt door het cluster 
facilitaire zaken.  

Akkoord na aanpassingen.  
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