
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 20 december 2022 
 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

Wethouder Van Hoften 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 519018 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Beslissing op het bezwaarschrift Heust 41 in Well. 
 
Advies: 
1. Kennis te nemen van het feit dat bezwaarmaker het bezwaarschrift voor 

zover de overtredingen genoemd bij punt a en b in het voorstel heeft 
ingetrokken, omdat deze overtredingen inmiddels zijn beëindigd en er 
geen procesbelang meer is; 

2. Het gehele bestreden handhavingsbesluit tot het opleggen van een last 
onder dwangsom, contrair aan het advies van de 
bezwaarschriftencommissie,  te herroepen; 

3. Het verzoek om proceskostenvergoeding toe te kennen met een bedrag 
van €1.082,00; 

4. Kennis te nemen van het feit dat wij na uw een nieuwe 
handhavingsprocedure gaan starten om zodoende alsnog de 
overtredingen te doen beëindigen. 

 
Samenvatting: 

Conform 



 

Het college heeft besloten om het handhavingsbesluit van 9 juni 2022, waarbij 
een last onder dwangsom is opgelegd ten aanzien van een aantal 
geconstateerde overtredingen aan de Heust 41 in Well, te herroepen. Wij zijn 
daarna voornemens om een nieuwe handhavingsprocedure te starten om 
zodoende de overtredingen alsnog te doen beëindigen. Het verzoek om 
proceskostenvergoeding is toegewezen. 
 

Zaak: 518361 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Kaderbrief 2024 GGD Gelderland-Zuid 
 
Advies: 
1. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de zienswijze op de 
kaderbrief 2024 van de GGD Gelderland-Zuid. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren in te stemmen 
met de zienswijze op de kaderbrief 2024 van de GGD Gelderland-Zuid. Met 
de kaderbrief informeert de GGD de gemeenten over de beleidsontwikkelingen 
voor het jaar 2024 en de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de 
gemeenten. Ook wijst de GGD de gemeenten op de mogelijke risico’s die 
kunnen optreden. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de 
GGD-regio kunnen vóór 15 januari 2023 hun reactie op de kaderbrief indienen. 
Bij het opstellen van de GGD-begroting moet de GGD met alle ingediende 
reacties rekening houden.In deze kaderbrief noemt de GGD ontwikkelingen op 
verschillende thema’s, waaronder de invoering van de Omgevingswet, het 
landelijke professioneel kader Jeugdgezondheidszorg en data- en informatie 
gestuurd werken. 
 

Akkoord na tekstuele aanpassingen. 
 
 

Zaak: 517631 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Uitvoeringsprogramma mantelzorg 2023 
 
Advies: 
1. Het uitvoeringsprogramma Mantelzorg 2023 vast te stellen.  
 
 
Samenvatting: 
In de zomer van 2020 stelden de gemeenteraden van Maasdriel en 
Zaltbommel het gezamenlijke beleidsplan Mantelzorgbeleid 2020-2024 vast. 
Op basis daarvan en in nauwe samenwerking met de mantelzorgconsulenten 
van Welzijn Bommelerwaard wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma 

Conform 



 

opgesteld. Het college van Maasdriel heeft het uitvoeringsprogramma 2023 
vastgesteld.  
 

Zaak: 516484 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Kadernota 2024 Avri 
 
Advies: 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de Kadernota 2024 en de 

zienswijze op de Kadernota 2024 van GR Avri. 
 
Samenvatting: 
De Gemeenschappelijke Regeling Avri heeft op 22 november 2022 de 
Kadernota 2024 voor zienswijze aan de gemeenteraad aangeboden. De 
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de 
bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college adviseert de 
gemeenteraad om met de bijgevoegde zienswijze in te stemmen. Avri is goed 
op weg richting de opbouw van de financiële weerstand. Echter leidt de 
energiecrisis voor burgers tot stijgingen in de vaste lasten. De verwachting is 
dat door onder andere hogere contractkosten van externe partijen en 
loonstijgingen een stijging ontstaat van de afvalstoffenheffing.  
 

Conform 

Zaak: 511955 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Periodieke rapportage Register geheimhouding-2022 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen van Register geheimhouding Collegevoorstellen d.d. 13-
12-2022 en Register geheimhouding Raadsvoorstellen d.d. 13-12-2022 
2.   In te stemmen met bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad geadviseerd 
wordt de geheimhouding op te heffen van de raadsvoorstellen behorende bij 
zaaknummers 448399, 337910, 188819, 457577 
 
Samenvatting: 
Het college neemt kennis van het Register geheimhouding voor college- en 
raadsvoorstellen. Het college adviseert de raad voor enkele raadsvoorstellen 
de geheimhouding op te heffen. 
 

Conform 

Zaak: 511167 Onderwerp: 
Wijziging centrumregeling BW MO 2022-2025 
 
Advies: 

Akkoord na tekstuele wijziging. 
 
 
 



 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

1.    De gemeenteraad verzoeken om in te stemmen met bijgevoegde 
zienswijze betreffende het voorgenomen besluit tot wijziging van de 
Centrumregeling Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, 
verslavingszorg en aanverwante taken regio Meierij en Bommelerwaard 2022-
2025. 
 
Samenvatting: 
Het college nodigt de gemeenteraad uit om een positieve zienswijze kenbaar 
te maken betreffende het voorgenomen besluit tot wijziging van de 
Centrumregeling Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, 
verslavingszorg en aanverwante taken regio Meijerij en Bommelerwaard 2022-
2025.  
 

 

Zaak: 510804 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Principebesluit Provincialeweg 122 Velddriel, omzetten bedrijfswoning naar 
burgerwoning 
 
Advies: 
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het 

veranderen van de bestemming van Provincialeweg 122 Velddriel van 
een bedrijfswoning naar een bestemming Wonen. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten dat er geen medewerking wordt verleend aan het 
veranderen van de bestemming van Provincialeweg 122 Velddriel van een 
bedrijfswoning naar een bestemming Wonen. 
 

Conform 

Zaak: 510701 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Ontwerpbestemmingsplan Hurwenen, herziening 2022, H.W. van Heelstraat 
Ong. 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hurwenen, herziening 

2022, H.W. van Heelstraat Ong.’; 
2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hurwenen, herziening 2022, H.W. van 

Heelstraat Ong.’ ter inzage te leggen. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om in te stemmen met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hurwenen, herziening 2022, H.W. van Heelstraat 

Conform 



 

Ong.’ en om het plan ter inzage te leggen. Met dit plan wordt één extra 
vrijstaande woning planologisch mogelijk gemaakt aan de H.W. van Heelstraat 
in Hurwenen, ten noorden van nummer 24. 
 

Zaak: 508886 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Publieke Dienstverlening 
MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar  

Onderwerp: 
Raadsinformatiebrief handhaving jaarwisseling 
 
Advies: 
In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
Samenvatting: 
De burgemeester deelt in een vertrouwelijke brief de handhavingsstrategie 
voor de onrust en overlast die wordt verwacht tijdens de jaarwisseling. 
 

Akkoord na tekstuele wijziging 
 
 

Zaak: 502682 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Kaders herziening subsidiebeleid 
 
Advies: 
1.    Het tijdspad van de verschillende onderdelen van de herziening van het 
subsidiebeleid vast te stellen. 
a.    Herziening van de algemene subsidieverordening voor ingang van 
subsidiejaar 2024. 
b.    Herziening van de subsidieregelingen voor maatschappelijke organisaties 
met ingang van subsidiejaar 2024. 
c.    Herziening van de subsidieregelingen voor verenigingen en activiteiten 
met ingang van subsidiejaar 2025. 
d.    Herziening van de subsidieregelingen voor het stimuleren van 
inwonersinitiatieven aansluitend aan de looptijd van de uitvoeringsagenda 
kerngericht werken (1 juli 2024). 
2.    De omvang van de herziening vast te stellen op de budgetten die vermeld 
worden in de staat van subsidies 2021. 
3.    Een aantal aandachtspunten vast te stellen die worden meegenomen in 
de herziening van het subsidiebeleid. 
4.    De aandachtspunten en het tijdspad voor de herziening van het 
subsidiebeleid via een opiniërende nota voor te leggen aan de commissie 
Samenleving & Financiën. 
5.    De kosten voor herziening van het subsidiebeleid te dekken uit de 
budgetten die via de kaderbrief 2023-2026 beschikbaar zijn gesteld voor de 
herziening van het subsidiebeleid.  
 

Akkoord na scherpere formulering beslissing 2 
 
 
 



 

Samenvatting: 
In februari 2022 heeft de rekenkamercommissie een onderzoeksrapport 
gepresenteerd rond het subsidiebeleid van de gemeente Maasdriel. Het 
college onderschrijft de aanbeveling van de rekenkamer gericht op de 
herziening van het subsidiebeleid van de gemeente. Door het vaststellen van 
de kaders en het plan van aanpak voor de herziening van het subsidiebeleid 
geeft het college concrete invulling aan de uitwerking van deze 
aanbevelingen.  
 

Zaak: 498001 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Meerjarenbegroting BW en MO 2023-2026 en regionaal 
uitvoeringsprogramma 
 
Advies: 
1.    Instemmen met het regionale uitvoeringsprogramma beschermd wonen 
en maatschappelijke opvang 2023 en het regionale uitvoeringsbudget voor 
2023; 
2.    Kennis nemen van de regionale meerjarenbegroting 2023-2026 voor 
beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO); 
3.    Instemmen met de beleidslijn voor de regionale risicoreserve BW MO: 
•          15% van de rijksuitkering aanhouden als regionale risicoreserve BW 
MO, tenzij de risicoanalyse een hogere reserve noodzakelijk maakt. 
•         De risicoanalyse wordt tweejaarlijks uitgevoerd. 
•          Overschotten op de regionale reserve worden uitgekeerd aan de 
deelnemende gemeenten, tekorten worden aangezuiverd vanuit de regionale 
begroting BW MO. 
•          De regionale risicoreserve wordt voor 2023-2024 vastgesteld op € 6,5 
miljoen. 
4.    Onder voorbehoud van wijziging centrumregeling instemmen met 
peildatum 31-12-2021 voor de eerste tussentijdse uitkering van de regionale 
reserve BW MO, waarbij de stand van de reserve is vastgelegd in de 
jaarrekening 2021 van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
5.    Kennisnemen van de ‘gentlemens agreement’ van de regionale 
portefeuillehouders voor het inzetten van de tussentijdse uitkering 
reservegelden voor investeringen/uitgaven in het sociaal domein voor de 
doelgroep BW MO. 
 
Samenvatting: 
Het college stemt in met het regionale uitvoeringsprogramma beschermd 
wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) 2023. Daarnaast stemt het 

Conform 



 

college in met de beleidslijn voor de regionale risicoreserves BW/MO, waarbij 
15% van de rijksuitkering wordt aangehouden als regionale risicoreserve.  
 

Zaak: 494729 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Inkoop Zorg en Veiligheid 2023 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met het budgettair kader voor de regionale inkoop zorg en 
veiligheid 2023 en de gemeentelijke bijdrage van € 140.737 
2.    De meerkosten van € 7.030 ten laste te brengen van de stelpost voor 
prijsstijgingen 
3.    Bij de kosten voor bemoeizorg in 2023 de verdeelsleutel te baseren op het 
aantal inwoners per 1 januari 2022 
4.    Kennis te nemen van het voorstel om de inkoop zorg en veiligheid voor 
2024 e.v. te herzien 
 
Samenvatting: 
Het college stemt in met de regionaal gemaakte afspraken ten aanzien van de 
inkoop van de zorg en veiligheid voor het jaar 2023. Het gaat hierbij om het 
budgettair kader voor de inkoop in 2023, de gemeentelijke bijdrage hierin en 
de verdeelsleutel die wordt toegepast om de kosten te verdelen over de 
regiogemeenten.   
 

Conform 

Zaak: 489913 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Mobiliteitsfonds en Mobiliteitsplan Regio Rivierenland 
 
Advies: 
Aan de gemeenteraad volgens bijgaand raadsvoorstel voor te stellen: 
1.    In te stemmen met de concept Mobiliteitsagenda van regio Rivierenland; 
2.    In te stemmen met verlenging van het mobiliteitsfonds; 
3.    De bijdrage in het Mobiliteitsfonds van Regio Rivierenland, begroot op € 
27.000, voor de jaren 2023 tot en met 2026 voor de bijdrage in het 
Mobiliteitsfonds van Regio Rivierenland te dekken uit de algemene reserve. 
 
Samenvatting: 
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept 
Mobiliteitsagenda van de regio Rivierenland. Ook vraagt het college de raad 
om in te stemmen met het beschikbaar stellen van jaarlijks €27.000 voor de 
bijdrage aan het regionale Mobiliteitsfonds van de Regio Rivierenland voor een 
periode van vier jaar. 

Conform. 
 
 



 

 

Zaak: 487931 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Informatie en Automatisering 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Privacy audit 2021 WPG 
 
Advies: 
1.    Akkoord te gaan met het aanbieden van de audit-rapportage inzake de 
Wet politiegegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Samenvatting: 
Het college is akkoord met het aanbieden van de audit-rapportage inzake de 
Wet politiegegevens aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 

Conform 
 
 
 

Zaak: 486050 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Suppletieverzoek Gemeentefonds voor kosten opsporen en ruimen 
conventionele explosieven 2022 
 
Advies: 
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 
1. Een suppletieverzoek uit het Gemeentefonds in te dienen voor de kosten 
van het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog over 2022 tot een bedrag van € 246.931,31 
 
Samenvatting: 
Het gemeentefonds kent een bommenregeling die het mogelijk maakt 68% 
van de kosten voor het opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog vergoed te krijgen. Het college stelt de raad voor hiervoor een 
verzoek in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 
 

Conform 

Zaak: 471697 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
verordening leerlingenvervoer Maasdriel 2023 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de Verordening leerlingenvervoer Maasdriel 2023 en 
deze ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad (met bijgevoegd 
raadsvoorstel). 
2.    In te stemmen met bijgaande reactie op het advies cliëntenraad. 
 

Akkoord na tekstuele wijziging 
 
 
  



 

 
 
Samenvatting: 
De huidige Verordening leerlingenvervoer Maasdriel dateert van 2019 en 
voldoet aan de wettelijke eisen. Inmiddels maken veranderingen in het sociaal 
domein en het passend onderwijs het wenselijk om de Verordening aan te 
passen. Bij het opstellen van de Verordening is gebruik gemaakt van van de 
modelverordening leerlingenvervoer van de VNG uit 2020.  
 

Zaak: 453912 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Structurele oplossing duurzaam verwerken incontinentiemateriaal 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel en -besluit om luier- en 
incontinentiemateriaal gescheiden in te laten zamelen door Avri en op 
circulaire wijze, duurzaam te laten verwerken door ARN. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten de raad te adviseren om luier- en 
incontinentiemateriaal gescheiden in te laten zamelen door Avri en op 
circulaire wijze, duurzaam te laten verwerken door Afvalenergiecentrale ARN 
vanaf 1 januari 2024. Hiervoor worden 12 semi-ondergrondse containers met 
toegangscontrole en dubbele invoeropening geplaatst. In alle kernen kan dan 
het luier- en incontinentiemateriaal, zonder variabel tarief per klepopening 
weggebracht worden in een gratis verstrekte zak naar een inzamelcontainer. 
De structurele lasten worden via het pluspakket van de Avri verrekend, het 
tarief van de afvalstofheffing voor alle huishoudens zal in 2024 met € 5,01 
verhoogd wordt. 
 

Conform 

Zaak: 418769 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Gebouwenbeheerplan 2023-2032 
 
Advies: 
Aan de gemeenteraad volgens bijgaand raadsvoorstel voor te stellen: 
1. Het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2023-2032 vast te stellen; 
2. De daarbij behorende jaarlijkse storting in de voorziening van € 416.852 per 
jaar vast te stellen; 
3. Investeringskredieten van totaal € 912.000 beschikbaar te stellen voor de 
jaren 2023 tot en met 2026 voor investeringen m.b.t.: renovatie gemeentehuis 
en de kapitaallasten te verwerken in de begroting; 

Conform 



 

4. De raad onttrekkingen uit de voorziening groot onderhoud vast te laten 
stellen; 
5. De in de programmabegroting 2023-2026 opgenomen jaarlijkse stelpost van 
€ 100.000 in te zetten als financiële dekking; 
6. Het in de programmabegroting 2023-2026 opgenomen jaarlijkse budget 
groot onderhoud van het gemeentehuis van € 65.588 in te zetten als financiële 
dekking; 
7. Het voordelige saldo van gemiddeld € 27.000 toe te voegen aan het 
begrotingsresultaat voor de jaren 2023-2026.;  
 
Samenvatting: 
Het college stelt de raad voor het geactualiseerde gebouwenbeheerplan 2023- 
2032 vast te stellen exclusief MFC De Kreek. Voor MFC De Kreek loopt een 
andere procedure. De gebouwen worden geïnspecteerd conform de NEN 
2767 en onderhouden op onderhoudsniveau 3. Dit past binnen de financiële 
middelen die in de begroting 2023-2026 beschikbaar zijn. 
 

Zaak: 294221 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Opvang Oekrainse vluchtelingen Europarcs 
 
Advies: 
1. Voor het verblijf van Oekraïense vluchtelingen op het Resort aan de 

Maas in afwijking van het bestemmingsplan meewerken aan een 
tijdelijke ontheffing voor verblijf van kortdurende aard; 

2. Daarvoor in te stemmen met de overeenkomst met Europarcs voor het 
tijdelijk gebruik van de accommodatie voor tijdelijke noodopvang van 
Oekraïense vluchtelingen; 

3. Hiervoor geen verblijfsbelasting in rekening te brengen bij Europarcs.   
 
Samenvatting: 
Sinds de inval van Rusland in Oekraïne op 24 februari 2022 zijn veel 
Oekraïners op de vlucht. In overleg met de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(VRGZ) heeft Maasdriel inmiddels ca 250 vluchtelingen ondergebracht in het 
Resort aan de Maas. Het Resort aan de Maas heeft een recreatieve 
bestemming en het gebruik voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen 
is feitelijk in strijd met het vigerende brestemmingsplan, waarin het Resort aan 
de Maass een recreatieve bestemming heeft. Daarom worden de eerder 
mondeling gemaakte afspraken met Europarcs over de tijdelijke opvang van 
Oekraïense vluchtelingen vastgelegd in een overeenkomst, waarin ook 
bepaald is dat voor het verblijf van de Oekraïense vluchtelingen geen 
verblijfsbelasting in rekening wordt gebracht.   

Conform 
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