
 

 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 17 januari 2023 

 
Aanwezig: 
 

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

 
 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 555682 
 
Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Bob HC de Jonghweg 29 te Rossum 
 
Advies:  
Het bestreden besluit van 11 april 2022 te herroepen en alsnog de aanvraag 
omgevingsvergunning voor de bouw van een schuur op het adres H.C. de 
Jonghweg 29 in Rossum te weigeren. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om het besluit van 11 april 2022, waarbij een 
omgevingsvergunning is verleend voor de bouw van een schuur op het adres 
H.C. de Jonghweg 29 in Rossum, te herroepen en alsnog te weigeren. 
 

Akkoord na tekstuele wijziging. 
 
 
 

Zaak: 555581 
 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Stafburo MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Wensen en bedenkingen raadsvoorstel Plan van Aanpak Regionale 
Samenwerking regio Rivierenland 
 
Advies:  
1.    Ten aanzien van de beslispunten in het raadsvoorstel de volgende 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan de raad: 

Akkoord na wijzigingen 
 
 



 

1.    In te stemmen met beslispunt 1 waarbij aandachtig gekeken wordt naar 
de rolverdeling en specifiek meer aandacht te hebben voor de aanwezige 
kennis binnen de gemeentelijke organisaties. 
2.   Niet in te stemmen met het gepresenteerde Plan van Aanpak. 
3.    Pas over te gaan tot het benoemen van adoptiegriffiers en 
raadsrapporteurs nadat een verder uitgewerkt Plan van Aanpak is voorgelegd 
aan de raden. 
4/5 Voor de ‘Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen’ en 
‘Samenwerking met gemeenschappelijke regelingen’ een werkgroep te 
formeren bestaande uit de directeuren van de verbonden partijen en de regio 
coördinatoren/bestuursadviseurs van de gemeenten om hierover, onder 
begeleiding van een externe adviseur op dit vlak, een advies op te stellen aan 
de griffierskring. 
6.    Voor het aanstellen van een externe adviseur als bedoeld onder 
beslispunten 4. en 5. , financiële middelen beschikbaar te stellen. 
2.    In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief aan de raad over het 
raadsvoorstel plan van aanpak regionale samenwerking regio Rivierenland 
 
Samenvatting: 
Het presidium heeft in haar vergadering op 8 november 2022 besloten om over 
het raadsvoorstel ‘Plan van aanpak regionale samenwerking regio 
Rivierenland’ wensen en bedenkingen aan het college te vragen. Het college 
stelt de raad voor het plan van aanpak eerst verder uit te werken alvorens in 
te stemmen.  
 

Zaak: 555095 
 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Zienswijze kaderbrief 2024 VRGZ 
 
Advies:  
De gemeenteraad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2024 van de VRGZ; 

2. Bijgevoegde zienswijze op de kaderbrief vast te stellen en te versturen 

aan het Algemeen Bestuur van de VRGZ. 

 
Samenvatting: 
Op 10 november heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio (VRGZ) 
de kaderbrief 2024 verstuurd. In deze kaderbrief worden de gemeenteraden 
op hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen, het beleid en de 
verwachte financiële consequenties voor de begroting 2024. De 
gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. Het college stelt de raad 
voor om dit te doen. 

Conform 



 

 

Zaak: 522779 
 
Portefeuillehouder: Wethouder De Raaf 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
Principeverzoek toekennen vab aan de de bedrijfswoning aan de Grote 
Inghweg 17 in Kerkdriel 
 
Advies:  
1. In principe, zodra de bevoegdheid overgedragen is, medewerking te 

verlenen aan het verzoek om aan de bestemming van de 

bedrijfswoning met aanliggende tuin de aanduiding 'specifieke vorm 

van agrarisch - voormalige agrarische bedrijfswoning' toe te voegen 

aan de Grote Inghweg 17 in Kerkdriel. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het 
verzoek om aan een deel van de kavel aan de Grote Inghweg 17 de 
aanduiding ‘voormalige agrarische bedrijfswoning’ toe te kennen. Dit om 
burgerbewoning van de woning toe te staan. Hiervoor moet een deel van de 
bestaande agrarische bedrijfsbebouwing worden gesloopt. 
Het overige deel van het terrein behoudt de huidige bestemming ‘Agrarisch-
Tuinbouw’ zonder aanduiding. Hiervoor wordt voor de huiskavel rondom de 
voormalige bedrijfswoning een wijzigingsplan opgesteld. 
 

Conform 

Zaak: 546871 
 
Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 
Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Onderwerp: 
benoeming lid Raad van Toezicht STROOMM 
 
Advies:  
1.   De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met de benoeming van 
de heer Henri J.M. Peters RC uit Terheijden als lid van de Raad van Toezicht 
van STROOMM. 
 
Samenvatting: 
Er is een kandidaat-lid voor de bestaande vacature binnen de Raad van 
Toezicht van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij 
(STROOMM). Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met 
de benoeming van de heer Henri J.M. Peters RC uit Terheijden. 
 

Conform 
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