
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 27 september 2022 
 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

Wethouder De Vries 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 422659 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ambtelijk advies Algemeen Bestuur UBR 29-09-2022 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur UBR 
van 29 september 2022 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) 
van 29 september 2022. UBRivierenland is een initiatief van zeven 
samenwerkende gemeenten in de regio Rivierenland, te weten Culemborg, 
Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en 
Zaltbommel en is verantwoordelijk voor de aanleg, het beheer en het 
onderhoud van een breedbandnetwerk (glasvezel) in het buitengebied van 
deze gemeenten Op de agenda van het AB staat onder andere de 
Bestuursrapportage 2022, de naleving van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en de gevolgen van de wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen voor de UBR.  

Conform. 



 

 

Zaak: 422069 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Jaarverslag Leerplicht 2021-2022 
 
Advies: 
1. Het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vast te stellen. 
2. Het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 ter kennisname toe te sturen aan 

de raad. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft het jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vastgesteld. Daaruit 
blijkt dat de leerplichtambtenaar door scholen, maatschappelijke organisaties 
én ouders wordt gezien als een belangrijke partner in de aanpak van 
schoolverzuim, maar bijvoorbeeld ook bij het beoordelen van verlofaanvragen 
of het zoeken naar maatwerkoplossingen. Dit past bij onze visie op leerplicht 
en bij de ontwikkeling die we daarin maken.  
 

Conform. 

Zaak: 420116 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Financiën 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Programmabegroting 2023 
 
Advies: 
1.    Te besluiten om de Programmabegroting 2023 aan te bieden aan de 
gemeenteraad ter vaststelling op 3 november 2022. 
 
Samenvatting: 
Het college van Maasdriel heeft besloten de Programmabegroting 2023 aan 
te bieden aan de raad. 
 

Akkoord na aanpassing rvs en een tekstuele 
aanpassing in de inleiding. 
 
 

Zaak: 418971 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beslissing op bezwaarschrift tegen afwijzen aanvraag bijzondere bijstand 
 
Advies: 
1. Het besluit van 16 maart 2022 te herroepen en alsnog de gevraagde 

bijzondere bijstand toe te kennen. 
2. Het verzoek om vergoeding van proceskosten toe te wijzen. 
 
 
Samenvatting: Niet van toepassing. 

Conform. 



 

Zaak: 416459 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Integrale handhavingsvisie 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de opiniërende nota waarin u de raadscommissie 

vraagt om zich uit te spreken over de conceptversie van de integrale 
handhavingsvisie. 

 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders legt de conceptversie van de 
integrale handhavingsvisie met een opiniërende nota ter revisie voor aan de 
raadscommissie. Met deze opiniërende nota wordt aan de raadscommissie de 
gelegenheid geboden om een mening te vormen en eventuele 
aandachtspunten ten aanzien van de visie kenbaar te maken. 
 

Conform. 

Zaak: 412571 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Wijzigingsplan Voorstraat 40 te Ammerzoden 
 
Advies: 
Het college van B&W besluit: 
1.    In te stemmen met de voorliggende anterieure overeenkomst en deze te 
ondertekenen. 
2.    in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ‘Ammerzoden wijziging 
2022, Voorstraat 40’ ten behoeve van de realisatie van één woning op het 
perceel aan de Voorstraat 40 in Ammerzoden. 
3.   het wijzigingsplan ‘Ammerzoden wijziging 2022, Voorstraat 40’, als 
ontwerp ter inzage te leggen. 
 
Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen 
met de anterieure overeenkomst en het vrijgeven van het 
ontwerpwijzigingsplan ten behoeve van de realisatie van één vrijstaande 
woning aan de Voorstraat 40 te Ammerzoden. Het wijzigingsplan zal voor een 
periode van zes weken als ontwerp ter inzage worden gelegd. Binnen deze 
termijn kan een ieder zienswijzen indienen.  
 
 
 
 

Conform. 



 

Zaak: 410117 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Wethouder Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Preventie- en handhavingsplan Alcohol 22-26 
 
Advies: 
In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit en hiermee de 
gemeenteraad te adviseren het preventie- en handhavingsplan alcohol 
Bommelerwaard 2022-2026 vast te stellen. 
 
Samenvatting: 
De Alcoholwet verplicht gemeenten een preventie- en handhavingsplan 
alcohol vast te stellen. In dit plan staan maatregelen beschreven die bijdragen 
aan het tegengaan van alcoholgebruik door minderjarigen. Het college stelt de 
gemeenteraad voor het preventie- en handhavingsplan alcohol 
Bommelerwaard 2022-2026 vast te stellen. 
 

Conform. 

Zaak: 405911 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Principebesluit Middelweg 19 Rossum, toevoegen agrarisch bedrijf of 
recreatiemogelijkheden 
 
Advies: 
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het 

veranderen van de bestemming van Middelweg 19 in Rossum van 
Wonen naar een agrarisch bedrijf; 

2. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het 
toestaan van camperplaatsen op de locatie. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten dat er in principe geen medewerking wordt verleend 
aan het veranderen van de bestemming van Middelweg 19 in Rossum van 
Wonen naar een agrarisch bedrijf. Tevens wordt er geen medewerking 
verleend aan het toevoegen van recreatiemogelijkheden, die op dit moment 
niet toegestaan zijn op deze locatie, waaronder camperplaatsen. 

Akkoord  

Zaak: 249519 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 

Onderwerp: 
Financiële bijdrage realisatie ontmoetingstuin Velddriel 
 
Advies: 
1.    Een eenmalige bijdrage van € 12.000,- beschikbaar te stellen aan 
stichting Dorpsraad Velddriel als bijdrage voor de totstandkoming van een 
ontmoetingstuin bij de Deken Wehmeijerschool (perceel MDL01M2451). 

Conform. 



 

Openbaarheid: Openbaar 2.    Deze bijdrage/subsidie te dekken vanuit het budget voor 
inwonersinitiatieven uit de uitvoeringsagenda kerngericht werken. 
3.    De uiterlijke realisatiedatum voor de aanleg van de ontmoetingstuin, zoals 
vastgelegd in de bruikleenovereenkomst voor de ingebruikneming van de 
grond, via een addendum te wijzigen in 1 juni 2023. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten een eenmalige subsidie van € 12.000,- toe te 
kennen voor de aanleg van een ontmoetingstuin in Velddriel. Dit project is een 
initiatief van de buurt en de Deken Wehmeijersschool. De gemeente stelt de 
grond ter beschikking en is co- financier in het project. De overige financiering 
alsmede het beheer en onderhoud van de tuin zijn de verantwoordelijkheid van 
Stichting Dorpsraad Velddriel. De ontmoetingstuin draagt bij aan het 
verbeteren van de speel -en ontmoetingsmogelijkheden in Velddriel.  
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