
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 10 januari 2023 

 

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: 546611 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Kaderbrief 2024 BVEB 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen van de Kaderbrief BVEB 2024 
2.    De raad voor te stellen om een reactie in te dienen op de Kaderbrief BVEB 
2024 
Samenvatting: 
Op 8 december 2022 ontvingen de gemeenteraden van Maasdriel en 
Zaltbommel de Kaderbrief 2024 van de Bedrijfsvoeringseenheid 
Bommelerwaard. Gemeenten hebben tot 1 maart 2023 gelegenheid een 
reactie in te dienen. Het college stelt de gemeenteraad voor om een reactie in 
te dienen op enkele financiële uitgangspunten voor de Begroting 2024. De 
gemeenteraad neemt hierover een besluit in haar vergadering op 26 januari 
aanstaande. 
 

Conform 
 



 

Zaak: 543998 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Zienswijze Kaderbrief 2024 Regio Rivierenland 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen van de Kaderbrief Programmabegroting 2024 van Regio 
Rivierenland 
2.    In te stemmen om de raad voor te stellen een reactie in te dienen ten 
aanzien van de structurele uitbreiding van (proces)capaciteit voor uitvoering 
van de Gebiedsagenda 
3.    In te stemmen om de concept zienswijzebrief voor te leggen aan de 
gemeenteraad 
 
Samenvatting: 
Op 14 december 2022 heeft Regio Rivierenland de Kaderbrief naar de 
gemeenteraden gestuurd. In de Kaderbrief zijn de financiële ontwikkelingen 
opgenomen voor het begrotingsjaar 2024. Gemeenteraden kunnen voor 1 
maart 2022 een reactie indienen. Regio Rivierenland verwerkt de reacties in 
de concept begroting die zij uiterlijk voor 15 april 2023 aan de gemeenteraden 
voorlegt. Het college stelt de gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen 
ten aanzien van de structurele uitbreiding van (proces)capaciteit voor 
uitvoering van de Gebiedsagenda. 

Akkoord na tekstuele wijziging. 
 
 
 

Zaak: 533212 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Zienswijze kaderbrief 2024 Omgevingsdienst Rivierenland 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen van de kaderbrief 2024 van Omgevingsdienst 
Rivierenland. 
2.    In te stemmen met het voorstel aan de raad om een zienwijze in te dienen 
op de volgende onderwerpen: 
3.    In te stemmen met het voorleggen van de concept zienwijzebrief aan de 
raad. 
Samenvatting: 
Omgevingsdienst Rivierenland heeft een kaderbrief ter zienswijze voorgelegd 
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In de kaderbrief 
geeft de gemeenschappelijke regeling aan wat de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten zijn voor de begroting voor 2024. De gemeenteraad heeft de 
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze kaderbrief. Het college 
stelt aan de raad voor om een schriftelijke zienwijze te geven. 
 

Conform 
 
 
 



 

Zaak: 529116 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
2022-23 schriftelijke vragen ínvestering verhuurdersheffing 
 
Advies: 
1.  In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van CDA 
met betrekking tot ‘Investeringen Verhuurdersheffing’.    
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de vragen die CDA 
heeft gesteld met betrekking tot ‘Investeringen Verhuurdersheffing’.   
 

Conform 

Zaak: 527763 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Financiën 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Reactie kadernota BSR 2024-2027 
 
Advies: 
1. kennis te nemen van de Kadernota, 
2. in te stemmen om de concept reactie voor te leggen aan de raad 
 
Samenvatting: 
Met de kadernota informeert de BSR over de beleidsontwikkelingen voor het 
jaar 2024-2027 en de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de 
gemeenten. 
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen vóór 17 februari 
2023 hun reactie op de kadernota indienen. Bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting 2024-2027 moet de BSR met alle ingediende reacties 
rekening houden.  

Conform 

Zaak: 527735 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Zienswijze kadernota 2024 UBR 
 
 
 
 
Advies: 
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 
1.    Vast te stellen dat de kadernota 2024 van de Uitvoeringsorganisatie 
Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen aanleiding geeft tot het maken 
van opmerkingen; 
2.    Het bestuur van de UBR daarover door middel van bijgevoegde 
zienswijzebrief te informeren. 
 

Akkoord na tekstuele wijziging brief 
 
 
 



 

Samenvatting: 
Het college stelt de raad voor om vast te stellen dat de kadernota 2024 van 
de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) geen 
aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen en dit als zienswijze aan de 
UBR kenbaar te maken.  

Zaak: 526876 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Wethouder Sørensen 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Projectbudget maatschappelijk cluster naar De Woerd 
 
Advies: 
De gemeenteraad bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen, waarin wordt 
gevraagd een projectbudget beschikbaar te stellen om de haalbaarheid van 
een maatschappelijk cluster op De Woerd verder te onderzoeken. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een projectbudget 
beschikbaar te stellen om de haalbaarheid van een maatschappelijk cluster in 
de Woerd te onderzoeken. Samen in overleg met de schoolbesturen en alle 
andere gebruikers van het maatschappelijke vastgoed wordt onderzocht of en 
op welke wijze in de voorgenomen gebiedsontwikkeling De Woerd een 
maatschappelijk cluster kan worden ontwikkeld dat een unieke kans biedt om 
onderwijs, ontmoeting en zorg gezamenlijk onderdak te verschaffen. 
 

Akkoord na tekstuele aanpassing cvs. 
 
. 

Zaak: 525749 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Verkoop MFC De Kreek inclusief ondergrond 
 
Advies: 
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 
1.    Definitief in te stemmen met het besluit tot verkoop van MFC De Kreek 
inclusief ondergrond, kadastraal bekend gemeente Maasdriel sectie S 
nummer(s) 710, 625, 301, 387, 388, 389 en 548, aan Resort aan de Maas 
B.V.; 
2.    Het meerjarige begrotingsvoordeel van 2023 tot en met 2029 toe te 
voegen aan de algemene reserve; 
3.    De boekwinst door de verkoop van de gronden toe te voegen aan de 
algemene reserve. 
 
Samenvatting: 
Het college vraagt de raad definitief in te stemmen met de verkoop van het 
gehele MFC De Kreek, inclusief de ondergrond aan Resort aan de Maas B.V.. 

Akkoord na aanpassing model en tekstuele 
aanpassingen. 
 
 
 
 



 

Begin 2022 heeft de raad reeds ingestemd met het voornemen tot verkoop van 
MFC De Kreek. Daarbij heeft de raad een aantal randvoorwaarden 
meegegeven aan het college om akkoord te gaan met de verkoop. Deze 
randvoorwaarden zijn verwerkt in de koopovereenkomst die met Resort aan 
de Maas B.V. wordt gesloten. 
 
 

Zaak: 525716 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Verkoop ondergrond ijsbaan Kerkdriel 
 
Advies: 
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 
1.    Definitief in te stemmen met de verkoop van de ondergrond van de ijsbaan 
te Kerkdriel, kadastraal bekend gemeente Maasdriel, sectie S nummer(s) 486, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 en 322 aan Stichting SIJM; 
2.    Aan de verkoop de voorwaarde te verbinden dat de gemeente het eerste 
recht van terugkoop heeft mocht SIJM de locatie van de ijsbaan willen 
verkopen; 
3.    Aan SIJM een financiële bijdrage te verstrekken van € 225.000,- waarbij 
de contractuele verplichting van de gemeente jegens SIJM tot het vervangen 
van de folie wordt afgekocht; 
4.    Aan deze bijdrage de voorwaarde te verbinden dat de door SIJM geplande 
investering uiterlijk op 31 december 2024 moet zijn gedaan; 
5.    Een projectbudget beschikbaar te stellen van € 245.000,- om de bijdrage 
aan SIJM en de gemeentelijke proceskosten te dekken; 
6.    Dit projectbudget te dekken uit de algemene reserve; 
7.    De verkoopopbrengst als incidentele opbrengst van € 3.454 in de 
begroting van 2023 te verwerken. 
 
Samenvatting: 
Het college stelt de raad voor om definitief in te stemmen met verkoop van de 
ondergrond van de ijsbaan te Kerkdriel aan Stichting IJsbaan Maasdriel (SIJM) 
en aan SIJM een bijdrage te verstrekken voor de aanleg van een 
multifunctionele asfaltvloer.  
 

Conform 

Zaak: 522256 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Onderwerp: 
Onderhoudsbijdrage SESAM 
 
Advies: 

Conform 



 

 
Openbaarheid: Openbaar 

1.    De analyse en evaluatie die gevraagd wordt in motie M2020-04 
onderhoudsbijdrage SESAM niet eerder uit te voeren dan na de vaststelling 
van het nieuwe accommodatiebeleid in 2023; 
2.    De onderhoudsbijdrage aan SESAM vanaf 2021 te handhaven op de in 
de overeenkomst met SESAM afgesproken 25% en deze continueren totdat 
het nieuwe accommodatiebeleid is vastgesteld; 
3.    De bijdragen van € 13.951,- over 2021 en € 14.649,- over 2022 te dekken 
uit de reserve COVID; 
4.    Na vaststelling van het nieuwe accommodatiebeleid in 2023 een nieuwe 
afweging te maken over een onderhoudsbijdrage voor SESAM. 
 
Samenvatting: 
Het college stelt de raad voor om op basis van het in 2023 vast te stellen 
accommodatiebeleid een nieuwe afweging te maken over de 
onderhoudsbijdrage aan SESAM (Stichting Exploitatie Sportaccommodaties 
Maasdriel) en tot die tijd de huidige onderhoudsbijdrage van 25% aan SESAM 
te continueren. 

Zaak: 520413 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Kaderbrief 2024 Werkzaak Rivierenland 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met het raadsvoorstel. 
2.    De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de reactie op de 
kaderbrief 2024 Werkzaak Rivierenland. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de gemeenteraad te adviseren in te stemmen 
met de reactie op de kaderbrief 2024 Werkzaak Rivierenland. Met de 
kaderbrief informeert Werkzaak de gemeenten over de beleidsontwikkelingen 
voor het jaar 2024 en de mogelijke financiële gevolgen hiervan voor de 
gemeenten. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen vóór 
1 maart 2023 hun reactie op de kaderbrief indienen. Werkzaak zal de 
ontvangen reacties bij het opstellen van de begroting 2024 betrekken. In de 
kaderbrief benoemt Werkzaak de uitgangspunten voor de begroting en 
factoren die daarop van invloed zijn.  
 

Conform 

Zaak: 519216 Onderwerp: 
Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het Regionaal Archief Rivierenland 
 
Advies: 

Akkoord na tekstuele aanpassing. 
 
 
 



 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Informatie en Automatisering 
 
Openbaarheid: Openbaar 

1.    Kennis te nemen van de Kaderbrief Programmabegroting 2024 van het 
Regionaal Archief Rivierenland (RAR); 
2.    Het college stelt de raad voor een positieve zienswijze in te dienen door 
middel van bijgaand raadsvoorstel en -besluit. 
 
 
Samenvatting: 
Naar aanleiding van de moties Kracht van de Raden en de daaruit 
voortvloeiende, en aan het eind van 2020, vastgestelde informatieprotocol 
ontvangt u de Kaderbrief Programmabegroting 2024 van RAR. Via de raad 
heeft uw college de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen.  
 

 

Zaak: 518128 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Participatiebeleid Maasdriel 1.0 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ‘Participatiebeleid Maasdriel’. 
2. Het 'Participatiebeleid Maasdriel' voor te leggen aan de raad. 
 
Samenvatting: 
Het college van de gemeente Maasdriel heeft ingestemd met het 
Participatiebeleid Maasdriel 1.0 en stelt de raad voor om dit beleid per besluit 
vast te stellen. Dit participatiebeleid geeft richting voor een meer 
gestructureerde aanpak van participatie. Het beleid bevat de uitgangspunten 
voor goede participatie en een vaste Maasdrielse participatieaanpak. Ook 
geeft het beleid invulling aan de verplichting vanuit de Omgevingswet om 
participatiebeleid op te stellen. 
 

Akkoord na tekstuele aanpassingen  
 
 

Zaak: 509315 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Financiën 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Dekking rente-effecten financiering € 20 miljoen 
 
Advies: 
1.    Te besluiten om de stelpost prijsstijgingen in te zetten voor de dekking van 
de rentelasten die niet opgevangen kunnen worden door taakveld treasury als 
gevolg van de financiering van € 20 miljoen euro 
2.    Te besluiten om in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 
3.    Te besluiten om het restant van de stelpost prijsstijgingen niet automatisch 
te verdelen over de materiële budgetten, maar de toekenning op analysebasis 
bij de bestuursrapportage 2023 te doen  
 

Akkoord na tekstuele Aanpassing RIB 
 
 
 
 
 
 



 

Samenvatting: 
De gemeente Maasdriel heeft een lineaire rentevaste geldlening (met rente en 
aflossing per kwartaal) afgesloten van 20 miljoen ingaande 30-11-2022 tegen 
2,75% om in haar financieringsbehoefte te voldoen. De langlopende lening 
leidt tot rentelasten. Deze rentelasten drukken op de begroting en moeten 
financieel worden gedekt. Het voorstel van het college is om deze rentelasten 
vooralsnog te bekostigen uit de stelpost prijsstijgingen en de raad te 
informeren met een raadsinformatiebrief. 
 

Zaak: 434843 

Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Transitieplan Omgevingsplan Maasdriel 
 
Advies: 
1. Het Transitieplan Omgevingsplan Maasdriel vast te stellen; 
2. De raad van uw besluit op de hoogte te brengen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief met als bijlage het transitieplan 
 
Samenvatting: 
Met dit voorstel stemt het college in met het Transitieplan Omgevingsplan 
Maasdriel. Met dit transitieplan geeft het college richting aan de 
(door)ontwikkeling van het Omgevingsplan Maasdriel gedurende de 
transitieperiode van de Omgevingswet (t/m 2030). In dit plan staat dat de 
huidige bestemmingsplannen en de gedecentraliseerde regels (de 
bruidsschat) in deze periode in meerdere stappen onder de loep worden 
genomen en in lijn gebracht worden met de spelregels van de nieuwe wet. Ook 
de verplichte verhuizing van regels uit een aantal gemeentelijke verordeningen 
naar het Omgevingsplan Maasdriel gaat stapsgewijs gebeuren 
 

Conform 

Zaak: 427007 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Publieke Dienstverlening 
MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Algemene Plaatselijke Verordening 2023 
 
Advies: 
1     Akkoord te gaan met het wijzigen van de huidige Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Maasdriel; 
2     De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening door te zenden naar de 
raad voor vaststelling. 
 
Samenvatting: 
Door wijzigingen in het VNG-model is het nodig om de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) van de gemeente Maasdriel te wijzigen. In de voorliggende 

Conform 



 

APV zijn wijzigingen opgenomen ten aanzien van de verdaagtermijn, de 
invoering van een exploitatievergunning voor horeca, het mogelijk maken van 
proeverijen voor slijters, beperkingen ten aanzien van openlijk drugsgebruik 
(waardoor het artikel voor het gebruik van lachgas kan vervallen) en ten slotte 
een artikel over overlastbeperking met een zorgplicht voor verhuurders. Ten 
slotte zijn er een aantal artikelen aangepast op formulering. Dat zijn artikelen 
die door nieuwe wetgeving niet meer actueel zijn of verduidelijking nodig 
hadden. 
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