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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2021-5 

Datum 02-02-2021 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Henny van Kooten 

Gemeentesecretaris Geeske Wildeman 

Aanwezigen E.H.C. van Hoften , H. van Kooten , A. Sørensen , J.H. de Vreede , P.A. de Vries 

Bespreking openbare agenda 

4.1 Beantwoording schriftelijke vragen PvdA/Groenlinks huisnummers voor stacaravans 

1. Informeren via de besluitenlijst (standaard)
2. Informeren via informatienota of brief aan de raad 

Samenvatting In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen
van PvdA/Groenlinks over huisnummers voor chalets en stacaravans. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Beantwoording schriftelijke vragen SSM huisnummers voor stacaravans 

1. Informeren via de besluitenlijst (standaard)
2. Informeren via informatienota of brief aan de raad 

Samenvatting In te stemmen met de concept-beantwoording van de raadsvragen
Samen Sterk Maasdriel over huisnummers voor stacaravans. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 

1. Vaststellen bijgaand concept-raadsvoorstel inzake de wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Werkzaak Rivierenland 2019. 

2. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland 2021. 

3. Onder voorbehoud van toestemming door de raad de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak
Rivierenland 2021 vast te stellen. 

4. De raad kennis te laten nemen van de rapporten ‘Een toekomstbestendige uitvoering van de
Participatiewet’ en de ‘Technisch Bijlagenrapport Bestuurlijke Agenda 2020 Werkzaak
Rivierenland’. 



Samenvatting In 2020 is een bestuurlijk traject doorlopen ondersteund door
Berenschot waarin de toekomst van Werkzaak Rivierenland is 
besproken. Als uitvloeisel van deze discussie is een aantal
fundamentele keuzes gemaakt om de samenwerking van de
deelnemende gemeenten binnen Werkzaak Rivierenland te
bestendigen en te versterken. Om deze keuzes te verankeren, wordt
de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Werkzaak Rivierenland 2019
gewijzigd. Het college stelt de gewijzigde regeling vast, onder
voorbehoud van toestemming hiervoor door de raad. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Afwijzen verzoek om handhaving afmeren en vermoedelijke bouwactiviteiten aan de Bol in
Heerewaarden 

1. Het verzoek om handhaving van 15 oktober 2020 in verband met het afmeren van
vaartuigen aan de palen voor de Bol in Heerewaarden af te wijzen.

2. Het verzoek om handhaving van 24 november 2020 in verband met vermoedelijke
bouwactiviteiten aan de oever bij de Bol in Heerewaarden af te wijzen.

3. De ODR te mandateren voor het afhandelen van de verzoeken om handhaving. 

Samenvatting Het college heeft besloten het verzoek om handhaving gericht tegen
het afmeren van vaartuigen aan de palen aan De Bol in Heerewaarden
af te wijzen. In 2019 heeft het college al besloten handhavend hier
tegen op te treden. Dat besluit is nog niet onherroepelijk en is in
afwachting van behandeling van het beroep bij de rechtbank. Gelet
hierop wordt dit verzoek afgewezen. Het college heeft ook besloten
om het verzoek om handhaving gericht tegen vermoedelijke
bouwactiviteiten aan de oever bij De Bol in Heerewaarden af te wijzen,
omdat er geen bouwactiviteiten zijn geconstateerd. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Adviesrecht voor gemeenten 

1. In te stemmen met het gebruik door het college van adviesrecht aan de rechter bij het instellen
van schuldenbewind. 

2. De aanmeldingsbrief aan de rechtbank toe te zenden. 

Samenvatting Met ingang van 1 januari 2021 is aan Boek 1 Burgerlijk Wetboek een
adviesrecht toegevoegd voor gemeenten bij de procedure rond
beschermingsbewind wegens problematische schulden. 

Deze aanvulling regelt dat gemeenten drie maanden nadat
schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een
inwoner het best kan worden geholpen door voortzetting van het
bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke hulp zoals
budgetcoaching, budgetbeheer of gemeentelijke schuldhulpverlening. 

De gemeente Maasdriel heeft de rechtbank laten weten dat zij graag
gebruik maken van haar adviesrecht. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Pilot verkenning PvE huisvesting kwetsbare doelgroepen regio Rivierenland 
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1. te besluiten tot deelname aan de pilot van het Rijk zoals vastgelegd in het bijgevoegde plan van
aanpak “Verkenning huisvesten kwetsbare doelgroepen Regio Rivierenland” van het
Rijksvastgoedbedrijf’; 

2. de Gemeenteraad te informeren over het besluit middels bijgevoegde informatiebrief. 

Samenvatting In vervolg op een bezoek van het aanjaagteam bescherming
arbeidsmigranten aan de regio Rivierenland heeft het Rijk de regio
uitgenodigd deel te nemen aan een pilot waarbij getracht wordt
kwetsbare doelgroepen en hun woningbehoefte in beeld te brengen.
Aan de hand van dit inzicht kan de regio Rivierenland vervolgstappen
zetten. 

Het college besluit conform advies. 

4.8 Beantwoording schriftelijke vragen VVD over de bestuurlijke afspraken omtrent de overdracht van
de stortplaats van AVRI naar provincie. 

1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VVD, griffienummer
2021-04. 

2. De beantwoording van de vragen via de griffie aan de raad te versturen. 

Samenvatting Het college heeft ingestemd met de beantwoording van de
raadsvragen van de fractie van VVD over de bestuurlijke afspraken
omtrent de overdracht van de stortplaats van AVRI naar provincie. 

Het college besluit conform advies. 
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