
 

Verslag  
college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 8 juni 2021 

 

Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vreede 
Wethouder De Vries 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris Wildeman 

Afwezig: 
 

- 

 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 194207 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Financiën 

Rechtmatigheid rioolheffing 2020 
 
Advies: 
Het opleggen en innen van aanslagen – waaronder de aanslag rioolheffing – 
wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijk regeling Belastingsamenwerking 
Rivierland (BSR). In het jaar 2020 is een fout gemaakt bij het innen van de 
rioolheffing. Bij het opleggen van de aanslagen is het eigenaarsgedeelte van 
€ 65,86 per eigendom per abuis niet meegenomen. Het college B&W besloot 
dit deel van de heffing niet alsnog op te leggen. Door het versturen van een 
raadsinformatiebrief op 25 maart 2020 is uw raad op de hoogte gebracht. Een 
formeel en expliciet raadsbesluit ontbreekt. Dit besluit is alsnog benodigd om 
dit niet als rechtmatigheidsfout aan te merken bij de jaarrekeningcontrole van 
2020. Uw raad wordt gevraagd alsnog een raadsbesluit te nemen om dit 
onderdeel als ‘rechtmatig’ te verklaren voor het jaar 2020.  
 
 

Het college besluit conform advies. 
 
.  



Samenvatting: 
Het opleggen en innen van aanslagen – waaronder de aanslag rioolheffing – 
wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijk regeling Belastingsamenwerking 
Rivierland (BSR). In het jaar 2020 is een fout gemaakt bij het innen van de 
rioolheffing. Bij het opleggen van de aanslagen is het eigenaarsgedeelte van 
€ 65,86 per eigendom per abuis niet meegenomen. Het college B&W besloot 
dit deel van de heffing niet alsnog op te leggen. Dit kwam ten gunste van onze 
inwoners. Voor de gemeente had dit € 720.000 minder inkomsten tot gevolg 
dan op basis van de oorspronkelijke rioolheffing was begroot. 
Door het versturen van een raadsinformatiebrief op 25 maart 2020 is uw raad 
op de hoogte gebracht. In de bestuursrapportage van 2020 zijn de financiële 
consequenties verwerkt. Een formeel en expliciet raadsbesluit ontbreekt. De 
accountant Baker Tilly ziet in de jaarrekeningcontrole dat het college B&W de 
raad actief heeft geïnformeerd. 
Uit het voortgangsgesprek over de controle dat de gemeente heeft gevoerd 
met de accountant blijkt dat een raadsbesluit echter nodig is om dit niet als 
rechtmatigheidsfout aan te merken bij de jaarrekeningcontrole van 2020. 
Door dit raadsbesluit te nemen voor de vaststelling van de jaarstukken op 8 
juli 2021 wordt voldaan aan de rechtmatigheidsvereisten. Uw raad wordt 
daarom gevraagd alsnog een raadsbesluit te nemen om dit onderdeel als 
‘rechtmatig’ te verklaren voor het jaar 2020.  
 

Zaak: 194145 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Financiën 

Wijziging GR Stadsgewest 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze aan te bieden aan 
de gemeenteraad. 
 
Samenvatting: 
Het algemeen bestuur van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch legt een voorstel 
tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ’s-
Hertogenbosch voor. De wijziging hangt samen met de opheffing van de 
gemeente Haaren en de verdeling van het grondgebied over 4 gemeenten. 
Het voorstel tot wijziging biedt ook ruimte voor actualisering van de regeling 
aan gewijzigde wet en regelgeving en gewijzigde praktijk binnen het gewest. 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 

Zaak: 194057 Kermis Kerkdriel 2021 
 
Advies: 

Het college stemt in met beslispunt 1. 
 
 



Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

1. Kunt u instemmen met het verplaatsen van de kermis van Kerkdriel naar het 
derde weekend van september (18 t/m 21-9)? 
 
Samenvatting: 
De kermis van Kerkdriel wordt geheel tegen traditie niet het tweede weekend 
van juli (10 t/m 13) gehouden maar verschoven naar het derde weekend van 
september (18 t/m 21) omdat dan waarschijnlijk alle restricties met betrekking 
tot corona zijn opgeheven. 
 

Zaak: 193693 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Stafburo MSD 

Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 9 juni 2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Regio 
Rivierenland van 9 juni 2021. 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door burgemeester Van Kooten 
als bestuurlijk vertegenwoordiger. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur Regio Rivierenland van 9 juni 2021. Burgemeester Van Kooten brengt 
hier het collegestandpunt in. Op de agenda staan onder andere het proces 
FruitDelta Gebiedsagenda, de voortgang merkenstrategie FruitDelta en een 
gewijzigd inkoop- en aanbestedingsbeleid. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 193394 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Collegevoorstel inkoop maatschappelijke begeleiding nieuwe Wet 
inburgering 
 
Advies: 
1.    De maatschappelijke begeleiding van statushouders in twee opdrachten 
te organiseren, te weten: 
a) praktische ondersteuning en 
b) doorgeleiding naar basisvoorzieningen 
2.    De opdracht ‘praktische ondersteuning’ in regionaal verband in te kopen 
3.    De opdracht ‘doorgeleiding naar basisvoorzieningen’ lokaal in te kopen 
 
Samenvatting: 
In december 2019 hebben de gemeenten in Rivierenland het besluit genomen 
de maatschappelijke begeleiding uit de nieuwe Wet inburgering regionaal in te 
kopen. Voorgesteld wordt om de inkoopstrategie van de maatschappelijke 
begeleiding 2022 en verder, te herzien. Het voorstel is de wettelijke taak te 

Het college besluit conform advies.  
 
.  



organiseren in twee losse opdrachten, te weten a) praktische hulp en b) 
doorgeleiding naar basisvoorzieningen. Opdracht a wordt via een nationale 
openbare aanbesteding uitgezet en opdracht b wordt lokaal, eventueel in 
samenwerking met Zaltbommel, ingekocht.  
 

Zaak: 191959 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Overeenkomst kwalitatieve verplichtingen Landgoed Drielse Bosch 
 
Advies: 
1. In te stemmen met de (concept) overeenkomst tot het vestigen van 
kwalitatieve verplichtingen ter borging van de aanleg, instandhouding en 
openbare toegankelijkheid van Landgoed Drielse Bosch (inclusief 
beeldkwaliteitskader) en de overeenkomst te ondertekenen. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten een overeenkomst te sluiten met WODO Vastgoed 
met betrekking tot Landgoed Drielse Bosch. Met de ondertekening van deze 
overeenkomst en inschrijving van de daaropvolgende notariële akte in de 
openbare registers, wordt voldaan aan de inhoud van art. 18.2.4 sub e 
‘specifieke bouwaanduiding Drielse Bosch’ van het vastgestelde 
bestemmingsplan. Hiermee worden de aanleg, het onderhoud en de 
instandhouding van de nieuwe natuur én de openbare toegankelijkheid van 
landgoed Drielse Bosch op civielrechtelijke wijze geborgd.  
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 

Zaak: 186273 

Opsteller: Pearl van Neer 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 

Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Maasdriel 2021 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met het raadsvoorstel Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening Maasdriel 2021; 
2.    De concept Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Maasdriel 
2021 voorleggen aan de raad ter vaststelling; 
3.    De schriftelijke reacties als antwoord op de adviezen van de 
Participatieraad Maasdriel en de Cliëntenraad Bommelerwaard vast te stellen.  
 
Samenvatting: 
Per 1 januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 
gewijzigd. De Wgs verplicht gemeenten om een bij verordening te bepalen 
termijn op te nemen waarbinnen de gemeente na het eerste gesprek over de 
hulpvraag moet besluiten of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking 
komt. Het college stelt de raad voor om de concept Verordening beslistermijn 
schuldhulpverlening Maasdriel 2021 vast te stellen.  

Het college besluit conform advies. 
 
 
 



Zaak: 184235 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Informatie en Automatisering 

Zienswijze Jaarverslag & Jaarrekening 2020 van het Regionaal Archief 
Rivierenland 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met het Jaarverslag 2020; 
2.    In te stemmen met de Jaarrekening 2020 zoals verwoord onder het kopje 
van financiën. 
 
Samenvatting: 
Het RAR heeft het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 aan de raad 
toegezonden, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld tot het indienen 
van zienswijzen. 

Het college besluit conform advies, graag 
zienswijze nog iets aanvullen. 
 
 
 

Zaak: 182153 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Publieke Dienstverlening 
MSD 

Convenant handhaven op elkaars grondgebied 
 
Advies: 
Voor het college: 
1. deel te nemen aan het project ‘Handhaven op elkaars grondgebied’ door 
ondertekening van het Convenant; 
 
Samenvatting: 
Ondertekening van het convenant Handhaven op elkaars grondgebied zorgt 
voor een meer integrale aanpak van handhaving in het buitengebied. Door 
onderlinge afspraken te maken zal de toezicht op het buitengebied worden 
vergroot, waardoor handhaving niet hoeft te wachten tot een overtreding is 
geconstateerd door de grondeigenaar. De Domein I BOA’s die in dienst zijn 
van de gemeente Maasdriel zullen hierdoor bevoegd zijn te handhaven op 
grondgebied van anderen die het convenant hebben ondertekend. De 
Omgevingsdienst Rivierenland heeft het convenant reeds ondertekend. 
Domein II BOA’s zijn hierdoor reeds bevoegd te handhaven op grondgebied 
van anderen die het convenant hebben ondertekend.   
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 

Zaak: 126484 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vries 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 

Straatnaamgeving woningbouwlocatie plan Maaijenstraat te Well 
 
Advies: 
De nieuwe straat van het plan Maaijenstraat Well, Kersebogerd te noemen 
zoals te zien is op bijlage 1. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten om de nieuwe straat van het plan Maaijenstraat 
Well, Kersebogerd te noemen. 

Het college besluit conform advies. 
 
 



 
 


