
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 13 december 2022 
 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 510767 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 15 december 2022 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD 
Gelderland-Zuid van 15 december 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 15 december 2022. In deze vergadering 
worden twee presentaties gegeven: over informatiegestuurd werken en over 
de invulling van het landelijk professioneel kader JGZ binnen de GGD. 
Daarnaast staan er diverse financiële punten op de agenda, waaronder de 
adviezen van de werkgroep ‘Vereenvoudigen P&C producten’, de 
prijsstijgingen 2023 en verder en het opnemen van Nu Niet Zwanger in de 
begroting van 2023 en verder 

Conform 



 

Zaak: 510536 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 14 december 2022 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen van de agenda van het Algemeen Bestuur Regio 
Rivierenland van 14 december 2022 
2.    Aandachtspunten mee te geven aan Burgemeester Van Kooten voor dit 
overleg 
 
Samenvatting: 
Op 14 december 2022 vergadert het Algemeen Bestuur van Regio 
Rivierenland. Burgemeester Van Kooten vertegenwoordigt in dit overleg het 
college. In het overleg wordt stilgestaan bij de accountantscontrole 
jaarrekening 2022 en het Rijk-Regio overleg van januari 2023. 
 

Conform 

Zaak: 503805 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Besturenfusie scholen Maasdriel 
 
Advies: 
1. Kennis te nemen van de voorgenomen besturenfusie in het 

basisonderwijs in Maasdriel. 
2. In te stemmen met het advies zoals geformuleerd in bijgevoegde brief 

en deze te versturen naar de Vereniging voor Christelijk 
Schoolonderwijs te Well en de Stichting Bommelerwijs te Hedel.  

 
Samenvatting: 
De gemeente Maasdriel ontving een verzoek om advies met betrekking tot de 
voorgenomen besturenfusie van de Vereniging voor Christelijk 
Schoolonderwijs te Well en de Stichting Bommelerwijs te Hedel. De gemeente 
Maasdriel adviseert positief in deze voorgenomen besturenfusie en volgt de 
uitkomsten van het onderzoek met belangstelling. 
 

Conform 

Zaak: 503342 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ambtelijke advisering AB Avri 15 december 2022 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur van 

Avri d.d. 15 december 2022 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door Wethouder Van Hoften 

als bestuurlijk vertegenwoordiger. 

Conform 



 

Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur van Avri op 15 december 2022. Wethouder Van Hoften brengt hier het 
collegestandpunt in. Op de agenda staan onder andere de begrotingswijziging, 
het voorstel voor de inzameling van incontinentie- en luiermateriaal en het 
voorstel voor datagestuurd werken. 
 

Zaak: 501989 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ontwerp bestemmingsplan Hoorzik 32 te Kerkdriel 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan 

buitengebied herziening 2022, Hoorzik 32’. 
2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bestemmingsplan buitengebied 

herziening 2022, Hoorzik 32’ ter inzage te leggen.  
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 
voor de Hoorzik 32 te Kerkdriel en het ontwerpplan wederom ter inzage te 
leggen. Met het bestemmingsplan wordt, na de sloop van de bestaande 
woning, het mogelijk twee vrijstaande woningen te bouwen op deze locatie. 
Voorts heeft het college besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat 
met initiatiefnemer al een anterieure overeenkomst is gesloten. 
 

Niet akkoord. 
 
 

Zaak: 498098 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ontwerp wijzigingsplan Dorpsstraat 29a te Hurwenen 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 

2022, Dorpsstraat 29a’. 
2. Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied wijziging 2022, Dorpsstraat 

29a’ ter inzage te leggen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerp wijzigingsplan voor 
de percelen aan de Dorpsstraat 29a te Hurwenen en het wijzigingsplan ter 
inzage te leggen. Het wijzigingsplan omvat de sloop van bestaande 
bedrijfsbebouwing en de gedeeltelijke omzetting van de bestemming 

Conform. 



 

‘Agrarisch met waarden’ naar de bestemming ‘Wonen’. Ook heeft het college 
besloten geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met initiatiefnemer al een 
anterieure overeenkomst is gesloten. 

Zaak: 496115 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Wethouder De Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Schriftelijke vragen ex artikel 32 Reglement van Orde - nummer 2022-21, 
fractie CDA, T. van Goch, resterend budget PHTB 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen 

die CDA (en later VVD in cie. Ruimte) stelde over resterend budget 
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). 

 
Samenvatting: 
Het CDA stelde schriftelijke vragen over resterend budget van Projectbureau 
Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB). Ook zijn in de commissie 
Ruimte van 23 november 2022 vanuit de VVD daar vragen over gesteld en is 
toegezegd de beantwoording daarvan mee te nemen in de beantwoording van 
de schriftelijke vragen. Het college stemde in met de beantwoording daarvan. 
 

Conform 

Zaak: 431706 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Kansrijke Start 
 
Advies: 
1.    Het Plan van Aanpak ‘Kansrijke Start’ uit te gaan voeren in samenwerking 
met Zaltbommel. 
2.    Een projectleider vanuit (nog te bepalen) aan te stellen voor de uitvoering 
van Kansrijke Start. 
3.    De te ontvangen decentralisatie uitkering voor Kansrijke Start hiervoor in 
te zetten. 
 
Samenvatting: 
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de uitvoering van het 
landelijk programma Kansrijke Start op Bommelerwaards niveau. De eerste 
1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor de rest van het leven. Om de pre- 
en postnatale zorg te versterken wordt in Zaltbommel aangesloten op het 
programma Kansrijke Start. Door middel van interventies en begeleiding 
worden beter voorbereid op ouderschap en kinderen gestimuleerd in hun 
ontwikkeling. 

Conform 
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