
 

De vergadering van 
het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Maasdriel op 14 september 2021 
 

Aanwezig: 
 

Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vreede 
Wethouder Sørensen 
Gemeentesecretaris Wildeman 
 

Afwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder De Vries 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 235233 

Portefeuillehouder: Wethouder De 

Vreede 

Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Ambtelijk advies Algemeen Bestuur UBR 16-09-2021 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur UBR 
van 16 september 2021. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen 
Bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) 
van 16 september 2021. Op de agenda van het AB staan onder andere de 
Bestuursrapportage 2021 en de financiële jaarplanning van de UBR. 
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 234595 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Jaarverslag Centrumregeling Zorgproducten Bommelerwaard 2020 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen van het jaarverslag Centrumregeling Zorgproducten 
Bommelerwaard 2020. 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 



Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

2.    In te stemmen met bijgevoegde informatiebrief voor de raad en deze aan 
de raad te zenden.  
 
Samenvatting: 
In het jaarverslag Centrumregeling Zorgproducten Bommelerwaard 2020 is 
inzichtelijk gemaakt welke resultaten in 2020 per regeling van de 
zorgproducten zijn behaald. Waar mogelijk, is een vergelijking gemaakt met 
voorgaande jaren.  
Het college heeft ingestemd met het versturen van een informatiebrief aan de 
raad. 
 

Zaak: 229840 

Portefeuillehouders: Wethouder 

Sørensen, Wethouder De Vreede 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Besparingsmaatregelen in het sociaal recreatief Wmo vervoer 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de regionale besparingsvoorstellen voor het sociaal 
recreatief Wmo-vervoer: 
-      Met ingang van 1 januari 2022 worden de openingstijden: op werkdagen 
van 7:00 tot 23:00 uur en in het weekend van 9:00 tot 23:00 uur. 
-      Met ingang van 1 januari 2022 betaalt de Wmo-reiziger gemiddeld 
dezelfde prijs als een openbaar vervoer reiziger. Dit wordt gerealiseerd door 
het opstaptarief aan te passen naar € 1,51 (prijspeil 2021). 
Ongewijzigd blijft: elk jaar op 1 januari worden de tarieven (opstap- en 
kilometertarief) verhoogd met hetzelfde percentage waarmee de tarieven van 
het regulier openbaar busvervoer in onze regio stijgen. 
-      Met ingang van 1 januari 2022 is maximale reisafstand per rit 30 kilometer, 
uitgezonderd ritten van en naar de door de gemeente aangewezen 
puntbestemmingen. 
-      Zodra de samenwerkingsovereenkomst met de provincie eindigt wordt de 
optie van sociale begeleiding voor Wmo-klanten vervangen door: alle Wmo-
reizigers kunnen altijd één medepassagier meenemen. Een medepassagier 
betaalt 2x het Wmo-tarief 
2.    Ten aanzien van de overige maatregelen (op lokaal niveau) op dit moment 
geen actie te ondernemen.  
 
Samenvatting: 
Alle gemeenten hebben de opdracht om de kosten voor het sociaal domein 
terug te dringen. Onderdeel daarvan is ook het sociaal recreatief Wmo-
vervoer, waarvoor Maasdriel samenwerkt met de andere gemeenten in de 
regio Rivierenland. We onderzochten de besparingsmaatregelen om het 
vervoer toekomstbestendig te houden, zonder afbreuk te doen aan de 
continuïteit en kwaliteit. Dat heeft geresulteerd in een aantal maatregelen die 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 



regionaal worden doorgevoerd met ingang van 1 januari 2022. Op lokaal 
niveau onderneemt Maasdriel op dit moment geen aanvullende acties.  
 

Zaak: 204614 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Convenant Woonplaatsbeginsel 
 
Advies: 
1. in te stemmen met het convenant woonplaatsbeginsel Jeugd 
2. in te stemmen met het mandateren van wethouder Sørensen voor de 
ondertekening van het convenant 
 
Samenvatting: 
Het college van B&W heeft ingestemd met het ondertekenen van het 
convenant woonplaatsbeginsel jeugd. Het convenant voorziet in afspraken 
hoe gemeenten de Wet wijziging woonplaatsbeginsel gaan uitvoeren voor de 
jeugdwet. In de kern betekent dit dat de woonplaats van jeugdigen leidend is 
bij de vraag welke gemeente de kosten voor jeugdhulp moet betalen. Daarmee 
geeft de gemeente Maasdriel gehoor aan de oproep van de VNG. 
 

Het college besluit conform advies.  
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