
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 13 september 2022 
 

Aanwezig: 
 

Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Raaf 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris 

Afwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder De Vries 

 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 411108 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 14 september 2022 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen van de agenda van het Algemeen Bestuur Regio 
Rivierenland van 14 september 2022 
2.    Aandachtspunten mee te geven aan Burgemeester van Kooten voor dit 
overleg. 
 
Samenvatting: 
Op 14 september 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van Regio 
Rivierenland. Burgemeester Van Kooten vertegenwoordigd in dit overleg het 
college. In het overleg wordt een toelichting gegeven op het plan van aanpak 
Gelderse Energie Infrastructuur, doorontwikkeling van het 
portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Kwaliteit en de portefeuilleverdeling 
binnen het Algemeen Bestuur. 
 

Conform 



 

Zaak: 410434 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Bestuursrapportage 2022 Werkzaak Rivierenland 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met het raadsvoorstel Bestuursrapportage 2022 Werkzaak 
Rivierenland; 
2.    In te stemmen met de zienswijze op de concept Bestuursrapportage 2022 
Werkzaak Rivierenland en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. 
 
Samenvatting: 
Werkzaak Rivierenland heeft de concept Bestuursrapportage 2022 voor 
zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende 
gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het 
college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept 
Bestuursrapportage 2022 en de concept zienswijze.  
 

Conform 

Zaak: 402181 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Financiën 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Bestuursrapportage 2022 
 
Advies: 
1.    Te besluiten de Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en aan te bieden 
aan de gemeenteraad ter vaststelling op 13 oktober 2022. 
 
Samenvatting: 
Het college van Maasdriel heeft besloten de bestuursrapportage 2022 aan te 
bieden aan de raad. De bestuursrapportage kent een voordelig resultaat van 
€ 519.000,00 
 

Akkoord na 2 tekstuele aanpassingen in de 
bestuursrapportage zelf. 
 
  

Zaak: 395511 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Verordening tegemoetkoming afvoeren incontinentiemateriaal. 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit.  
 
Samenvatting: 
Het college adviseert de raad om door te gaan met het compenseren van de 
kosten van het afvoeren van incontinentiemateriaal van inwoners die langdurig 
incontinent zijn. 
 

Conform. 



 

Zaak: 393631 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Gebruikersovereenkomst gemeentegrond ten behoeve van (semi) 
ondergrondse containers 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de gebruikersovereenkomst gemeentegrond ten 

behoeve van (semi) ondergrondse containers. 
2. In te stemmen met het machtigen van wethouder van Hoften om 

namens het college de gebruikersovereenkomst te laten tekenen. 
 
Samenvatting: 
Het college stemt in met de gebruikersovereenkomst gemeentegrond ten 
behoeve van (semi) ondergrondse containers en het machtigen van 
wethouder van Hoften om namens het college de gebruikersovereenkomst te 
laten tekenen. 
 

Conform. 

Zaak: 378734 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beleidsnota Samenleven 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de beleidsnota Samenleven; 
2.    De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel adviseren om de 
beleidsnota Samenleven vast te stellen; 
3.    Bijgevoegde reactiebrief te versturen aan de Cliëntenraad Sociaal Domein 
Bommelerwaard en de Participatieraad Maasdriel. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om in te stemmen met de beleidsnota Samenleven. 
Het college adviseert de gemeenteraad om de beleidsnota vast te stellen. 
Daarnaast stuurt het college een reactiebrief naar de Cliëntenraad Sociaal 
Domein Bommelerwaard en naar de Participatieraad Maasdriel op het door 
hen gegeven advies over deze beleidsnota.  
 

Conform. 

Zaak: 374576 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: HRM 
 

Onderwerp: 
Definitief besluit ten behoeve van afronding aansluiting HR21 
 
Advies: 
1. Definitief besluit te nemen om met terugwerkende kracht per 1 januari 

2021 de Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaardering 
Bommelerwaard vast te stellen. 

Conform. 



 

Openbaarheid: Openbaar 2. Definitief besluit te nemen om met terugwerkende kracht per 1 januari 
2021 de functiematrix en het functieboek HR21 Bommelerwaard vast te 
stellen. 

3. Indelingsadviezen voor de technische omzetting van het functieboek 
Maasdriel naar HR21 over te nemen en vast te stellen. 

4. In te stemmen om de meerkosten over 2021 en 2022 van € 34.000,-- 
waar budgettair nog geen rekening mee gehouden was te verwerken in 
de bestuursrapportage 2022. Het effect van € 67.000,-- per jaar vanaf 
2023 wordt gedekt uit het daarvoor gereserveerde budget op 
kostenplaats 604020/438888. 

5. Voorgenomen besluit te nemen met betrekking tot de Regeling 
toekenning en beloning module Coördinatie HR21 Bommelerwaard. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 de 
Procedureregeling functiebeschrijven en functiewaardering Bommelerwaard, 
de functiematrix en het functieboek HR21 Bommelerwaard en technische 
omzetting van het functieboek Maasdriel naar HR21 vastgesteld. Het college 
heeft ingestemd om de meerkosten over 2021 en 2022 van € 34.000,-- waar 
budgettair nog geen rekening mee gehouden was te verwerken in de 
bestuursrapportage 2022. Het effect van € 67.000,-- per jaar vanaf 2023 wordt 
gedekt uit het daarvoor gereserveerde budget op kostenplaats 
604020/438888. Het college heeft een voorgenomen besluit genomen met 
betrekking tot de Regeling toekenning en beloning module Coördinatie HR21 
Bommelerwaard. 
 

Zaak: 313468 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Anterieure overeenkomst Baronieweg 15 te Hedel 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de (concept) anterieure overeenkomst met 

initiatiefnemer voor een herziening van het bestemmingsplan aan de 
Baronieweg 15 te Hedel en over te gaan tot ondertekening van de 
overeenkomst (bijlage 1). 

 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft een anterieure 
overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer voor een herziening van het 
bestemmingsplan aan de Baronieweg 15 te Hedel. Het initiatief omvat de 
uitbreiding van bedrijfsbebouwing op onbebouwde gronden. In de anterieure 
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de nog te volgen herziening van 

Conform. 



 

het bestemmingsplan en de vergoeding van de gemeentelijke plankosten door 
de initiatiefnemer.  
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