
 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 21 september 2021 

 

Aanwezig: 
 

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

Afwezig: 
 

Wethouder De Vries 

 

 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 237700 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Advisering vergadering 23 september 2021 Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
 
Advies: 
1. In te stemmen met het ambtelijk advies; 
2. Dit advies kenbaar te maken in de betreffende vergadering van 23 

september 2021; 
3. Het college mondeling te informeren na de vergadering van 23 

september 2021. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft de burgemeester geadviseerd over het in te nemen 
standpunt ten aanzien van de onderwerpen die zijn geagendeerd voor de 
vergadering van 23 september 2021 van het Algemeen Bestuur 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De belangrijkste agendapunten zijn de 
duiktaak van de brandweer en het samenwerkingsconvenant tussen Omroep 
Gelderland en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 



Zaak: 237660 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Contracteren Gelderse Verbeteragenda 
 
Advies: 
1.        In te stemmen met de voorgestelde procedure en werkwijze voor wat 
betreft contractering Gecertificeerde Instellingen (GI’s) per 2022. 
2.        Mandaat te verlenen voor het aangaan en uitvoeren van het contract 
3.        De burgemeester volmacht te verlenen aan regio Rivierenland voor het 
ondertekenen van het contract. 
 
Samenvatting: 
Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de procedure en 
werkwijze voor contractering van de Gecertificeerde Instellingen. Om het 
contract af te sluiten en uit te voeren heeft het college van B&W Regio 
Riviereland gemandateerd. Ter verbetering van de inrichting van de 
jeugdbescherming worden de contracten met organisaties voor 
jeugdbescherming en –reclassering regionaal afgesloten per 2022. In de 
uitvoering blijft de aansluiting op de lokale inrichting van de jeugdzorg. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 237070 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Inzet coronamidddelen Maatschappelijke Ontwikkeling / Sociaal Domein 
 
Advies: 
1. Ten aanzien van de coronamiddelen de al gedane toezeggingen (aan 
maatschappelijke partners) formeel te bekrachtigen. 
2. Het benodigde budget van in totaal € 108.789,-- beschikbaar te stellen.  
 
Samenvatting: 
Door de coronacrisis hebben alle gemeenten eenmalig extra geld van het Rijk 
gekregen (de zogenoemde steunpakketten) voor onder meer de aanpak van 
eenzaamheid bij ouderen en het welbevinden van kwetsbare groepen en 
jongeren. Het college van Maasdriel besloot onlangs om te kiezen voor een 
niet-gelabelde bundeling van de nog niet bestede coronamiddelen. Om al 
gemaakte afspraken en gedane toezeggingen gestand te doen heeft het 
college het benodigde budget toegekend voor een zestal initiatieven voor 
jeugd en kwetsbare groepen binnen onze samenleving. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 

Zaak: 235514 

Portefeuillehouder: Wethouder Van 

Hoften 

Extra kredietaanvraag voor de uitbreiding/verbouwing Gelre's end 
 
Advies: 
Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 
  

Het college besluit conform advies. 
 
  



Afdeling: Realisatie en Beheer MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

1. In te stemmen met het toekennen van een aanvullend krediet van € 
340.000,- inclusief btw voor de renovatie en uitbreiding van de locatie Gelre’s 
End voor het inhuizen en uitbreiden voor een AHOED (apotheek en huisarts 
onder één dak) 
 
2. Bij de berekening van de kapitaallasten rekening te houden met dekkings-
componenten tot een totaal van € 299.117,- waardoor per saldo een 
aanvullend te dekken restkrediet overblijft van € 40.883,-, waarvan de 
kapitaallasten ten laste van het begrotingssaldo komen. 
 
Samenvatting: 
De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de 
renovatie en uitbreiding van de locatie Gelre’s End voor een bedrag van € 
340.000,-- voor het onder één dak brengen van apotheek en huisartsen 
(inhuizen van een AHOED). De reden voor het extra benodigd krediet is 
gelegen in meerdere oorzaken, waaronder de exponentieel gestegen bouw- 
en loonprijzen. De verhoogde investering van € 340.000,- wordt voor het 
grootste deel terugverdiend door extra huurinkomsten en 
investeringsbijdrage(n).  
 

Zaak: 234133 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Benoeming nieuwe leden Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard 
 
Advies: 
1.    Mevrouw Van Oers, woonachtig in Alem, als lid van de Cliëntenraad 
Sociaal Domein Bommelerwaard te benoemen met ingang van 22 september 
2021; 
2.    Mevrouw Van Tuijl, woonachtig in Nieuwaal, als lid van de Cliëntenraad 
Sociaal Domein Bommelerwaard te benoemen met ingang van 22 september 
2021; 
3.    Mevrouw Westland, woonachtig in Kerkdriel, als lid van de Cliëntenraad 
Sociaal Domein Bommelerwaard te benoemen met ingang van 22 september 
2021; 
4.    De heer Bayense door middel van bijgevoegde afscheidsbrief te 
bedanken voor zijn inzet voor de Cliëntenraad Sociaal Domein 
Bommelerwaard; 
5.    Het verzoek van de Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard om het 
maximaal aantal leden te verhogen naar dertien af te wijzen en dit per brief 
mee te delen. Tevens aan te geven dat, gezien de huidige samenstelling van 
de Cliëntenraad, in de toekomst nieuwe leden cliënten dienen te zijn, conform 
de verordening. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
  



Samenvatting: 
Ter uitbreiding van de huidige bezetting van vijf leden heeft het college per 
ingang van 22 september mevrouw Van Oers, mevrouw Van Tuijl en mevrouw 
Westland benoemd als lid van de Cliëntenraad Sociaal Domein 
Bommelerwaard. Het college neemt afscheid van de heer Bayense die om 
persoonlijke redenen zijn werk voor de cliëntenraad neerlegt. Het verzoek om 
het maximaal aantal leden te verhogen van negen naar dertien leden is 
afgewezen. Het college constateert dat de Cliëntenraad momenteel uit 
voornamelijk professionals bestaat. Per brief informeert het college de 
Cliëntenraad dat, gezien de huidige samenstelling van de Cliëntenraad, in de 
toekomst nieuwe leden cliënten dienen te zijn, conform de verordening. 
 

Zaak: 232058 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Afhandeling motie Strategische Visie Omgevingsvisie 
 
Advies: 
1. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en de raad daarmee 

te informeren over welke ambities, opgaven en uitdagingen uit het 
Berenschot-rapport Bestuurlijke Toekomst Bommelerwaard het college 
in gesprek is gegaan met inwoners van de Bommelerwaard en hoe de 
inbreng terugkomt in de Omgevingsvisie. 

2. Het bijgevoegde hoofdstuk ‘Een breed gedragen strategische visie’ als 
zodanig op te nemen als het hoofdstuk Strategische visie in de 
Omgevingsvisie. 

3. De geplande bestuurskrachtmeting in 2023 conform de 
Beleidsprioriteiten 2022 in de Kaderbrief van juni 2021 aan te dragen 
als moment om te beraadslagen over de ambities, opgaven en 
uitdagingen die vallen buiten het fysiek-ruimtelijke domein en zodoende 
geen plek krijgen in de Omgevingsvisie. 

4. Hiermee invulling geven aan de raadsmotie ‘M2018-16 BGR PvA 
toekomst Maasdriel en Bommelerwaard’ en deze te beschouwen als 
afgehandeld. 

 
Samenvatting: 
Het college is in gesprek gegaan met inwoners van de Bommelerwaard over 
belangrijke toekomstvraagstukken in het participatietraject rond de 
omgevingsvisie. De input van deze gesprekken is verwerkt in de 
omgevingsvisie die dient als de ruimtelijke strategische visie voor de 
Bommelerwaard. Voor toekomstvraagstukken die vallen buiten het fysiek-
ruimtelijke domein is nog geen of te weinig inbreng van inwoners opgehaald. 
Hiervoor wordt de geplande bestuurskrachtmeting in 2023 aangedragen als 

Het college besluit conform advies.  
 
 



geschikt moment voor een aanvullend participatietraject. Het college heeft een 
raadsinformatiebrief vastgesteld om de raad hierover te informeren. 
 

Zaak: 230965 

Portefeuillehouder: Wethouder 

Sørensen 

Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Reactie brief Vluchtelingenwerk en Raadsinformatiebrief nieuwe Wet 
inburgering september 2021 
 
Advies: 
1.    In te stemmen met de inhoud van de conceptbrief als gezamenlijke reactie 
van alle acht colleges in Regio Rivierenland op de brief van Vluchtelingenwerk 
Zuid van 4 augustus 2021; 
2.    In te stemmen met het versturen van deze brief aan Vluchtelingenwerk 
Zuid en hiervan een afschrift te doen toekomen aan de gemeenteraad; 
3.    In te stemmen met de Raadsinformatiebrief Wet inburgering september 
2021 en deze te versturen aan de gemeenteraad. 
 
Samenvatting: 
Het college stemt in met de inhoud van de conceptbrief als reactie op de brief 
van Vluchtelingenwerk Zuid. In deze brief uit Vluchtelingenwerk Zuid haar 
zorgen over de inkoopstrategie van de maatschappelijke begeleiding in het 
kader van de nieuwe Wet inburgering. Het college stemt in met de inhoud van 
de raadsinformatiebrief Wet inburgering september 2021 en verstuurt deze 
aan de gemeenteraad. Hiermee informeert het college de raad over de laatste 
stand van zaken rondom de implementatie van de nieuwe Wet inburgering en 
het gewijzigd landelijk beleid. 
 

Het college besluit conform advies. 
 
 
 

Zaak: 199350 

Portefeuillehouder: Burgemeester Van 

Kooten 

Afdeling: Juridische Zaken 
 
Openbaarheid: Openbaar met embargo 

Kunstgrasmatten Prinses Beatrixstraat 24/24a Hedel 
 
Advies: 
1.    Kennis te nemen te nemen van de resultaten van controles van het 
bedrijfsperceel Prinses Beatrixstraat 24/24a Hedel 
2.    Te besluiten de trajecten m.b.t illegale bewoning en overige 
geconstateerde overtredingen gescheiden van elkaar te behandelen 
3.    Te besluiten om de opslag van kunstgrasmatten niet te legaliseren 
4.    Te besluiten extra (Boa)toezicht in te zetten om de verkeersoverlast te 
verminderen. 
5.    Besluiten eerst via de minnelijke weg te komen tot een opheffing van de 
overtredingen en verkeersoverlast en indien dit niet tot goede afspraken leidt 
een handhavingstraject te starten. 
 
Samenvatting: 

Het college besluit conform advies.  



Het college heeft besloten om de illegale opslag van een partij 
kunstgrasmatten aan de Prinses Beatrixweg 24 in Hedel niet te legaliseren. Er 
wordt een traject ingezet om te komen tot definitieve verwijdering van het 
kunstgras. Tijdens twee controles is naar voren gekomen dat er ook ander niet 
toegestaan gebruik is op het perceel . Onder andere illegale bewoning. Voor 
de besluitvorming over de geconstateerde illegale bewoning is nader 
onderzoek nodig is en dit vraagt een andere belangenafweging. Het traject van 
de illegale bewoning wordt daarom gescheiden van de aanpak van de andere 
overtredingen opgepakt. 
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