
 

 

Verslag college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Maasdriel op 5 april 2022 

 
Aanwezig: 
 

Burgemeester Van Kooten 
Wethouder Van Hoften 
Wethouder De Vries 
Wethouder Sørensen (digitaal) 
Gemeentesecretaris Wildeman 

Afwezig:  
 

 
Wethouder De Vreede 

 
 

Zaaknummer 
Portefeuillehouder 
Afdeling 

Onderwerp, advies en samenvatting Besluit 

Zaak: 294122 
Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 
Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Ambtshalve toekenning eenmalige energietoeslag 
 
Advies:  
1.    In te stemmen met de ambtshalve toekenning van een eenmalige 
energietoeslag ter hoogte van € 800,- aan alleenstaanden, alleenstaande 
ouders, of gehuwden/samenwonenden met een lopende uitkering voor 
levensonderhoud op grond van de Participatiewet (Pw), de 
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) en de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).  
2.    Deze uitgaven te dekken uit de middelen die het Rijk beschikbaar stelt in 
de Meicirculaire 2022. 
 
Samenvatting: 
De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft 
iedereen in Nederland mee te maken. Om de hoge energierekening voor een 
deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Aanvullend 
hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal 
minimum een uitkering in het leven geroepen in de vorm van een eenmalige 
energietoeslag. Deze energietoeslag heeft mede tot doel het beroep op de 
individuele bijzondere bijstand vanwege hoge energiekosten deels te 

Het college besluit conform advies. 
 



 

voorkomen en hiermee de druk op gemeenten te verlichten. Het college heeft 
ingestemd met de ambtshalve toekenning van de eenmalige energietoeslag 
ter hoogte van € 800,- aan alleenstaanden, alleenstaande ouders, of 
gehuwden/samenwonenden met een lopende uitkering voor levensonderhoud 
op grond van de Pw, IOAW en de IOAZ en het Bbz.   
 

Zaak: 294089 
Portefeuillehouder: Wethouder 
Sørensen 
Afdeling: Maatschappelijke 
Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Deelname aanbesteding gespecialiseerde jeugdzorg Regio Rivierenland 
 
Advies:  
1.   In te stemmen met deelname aan aanbesteding gespecialiseerde 
jeugdzorg 2023 Regio Rivierenland als medeopdrachtgever. 
 
Samenvatting: 
Het college van Maasdriel heeft ermee ingestemd om aan te sluiten bij de 
aanbesteding van gespecialiseerde (intramurale) jeugdzorgproducten door de 
samenwerkende gemeenten in Rivierenland.. De nieuwe contracten moeten 
ingaan op 1 januari 2023.  
 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 

Zaak: 292092 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Juridische Zaken 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Uitspraken rechtbank 
 
Advies:  
1.    Kennis te nemen van de uitspraken van de rechtbank van 21 maart 2022. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft kennis genomen van twee uitspraken van de rechtbank 
Gelderland. De rechtbank heeft daarin geoordeeld dat het college terecht heeft 
geweigerd om handhavend op te treden vanwege gestelde overlast door een 
verkeersdrempel.  
 

Het college besluit conform advies.  
 

Zaak: 291680 
Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Principeverzoek bestemmingsplanwijziging, Wordenseweg 9-11 te 
Velddriel, toevoegen extra woning 
 
Advies:  
1. In principe geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek 

voor de toevoeging van een extra woning aan de Wordenseweg 9-11 

te Kerkdriel.  

 
 
 
 

Het college besluit conform advies.  
 
 



 

Samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders van Maasdriel heeft besloten 
om in principe geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om een 
extra woning toe te staan op het perceel Wordenseweg 9-11 te Kerkdriel.  
 

Zaak: 290262 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Juridische Zaken 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Uitspraak Raad van State 
 
Advies:  
1.    Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State van 16 maart 
2022. 
 
Samenvatting: 
Het college heeft kennis genomen van een uitspraak van de Raad van State 
van 16 maart 2022. In die uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat 
het college terecht heeft gehandhaafd op meerdere illegale bouwwerken, 
illegale verharding en illegaal gebruik op een perceel in Kerkdriel. Het college 
had hiervoor meerdere dwangsommen opgelegd. De Raad van State heeft de 
hoogte van één van die dwangsommen wel gematigd. 
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak: 289605 
Portefeuillehouder: Wethouder Van 
Hoften 
 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 
 
Openbaarheid: Openbaar 

Principeverzoek huisvesting internationale arbeidskrachten Zandweg 17 
 
Advies:  
1. In principe medewerking te verlenen aan een tijdelijke 

omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar voor het huisvesten van 

maximaal 21 extra internationale arbeidskrachten (bovenop de reeds 

vergunde inpandige huisvesting voor 19 personen) in 4 

wooneenheden aan de Zandweg 17 te Ammerzoden. 

 
Samenvatting: 
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan een 
tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar voor het huisvesten van 
maximaal 21 extra internationale arbeidskrachten (bovenop de reeds 
vergunde huisvesting voor 19 personen) in 4 wooneenheden aan de Zandweg 
17 te Ammerzoden 
 

Het college besluit conform advies.  
 
  

Zaak: 287775 
Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 
Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling MSD 

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Maasdriel 2022 
 
Advies:  
1. De raad voor te stellen de Verordening uitvoering en handhaving 

Het college besluit conform advies.  
 
 
 



 

 
Openbaarheid: Openbaar 

(omgevingsrecht) Maasdriel 2022 vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen de Verordening kwaliteit vergunningverlening, 

toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Maasdriel in te 

trekken op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. 

 
Samenvatting: 
In het kader van de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet stelt het college de raad voor om op grond van de artikelen 
18.20 en 18.23 van de Omgevingswet de ‘Verordening uitvoering en 
handhaving (omgevingsrecht) Maasdriel 2022’ vast te stellen. Deze 
verordening vervangt de huidige ‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, 
toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Maasdriel’. 
 

 
 

Zaak: 272873 
Portefeuillehouder: Burgemeester Van 
Kooten 
Afdeling: Informatie en Automatisering  
 
Openbaarheid: Openbaar 

ENSIA Verantwoording 2021 
 
Advies:  
1. De Collegeverklaring ENSIA 2021 vast te stellen 
2. Het verbeterplan Suwinet 2021 vast te stellen 
3. De Letter of Representation vast te stellen 
4. De verantwoordingsrapportages BAG-BGT-BRO en WOZ vast te stellen 
5. De gemeenteraad te informeren aan de hand van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief  
 
Samenvatting: 
Het college legt met deze verklaring verantwoording af over geselecteerde 
informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet op basis van de 
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. 
 

Het college besluit conform advies.  

Zaak:  
Ouburg (ODR) 
Portefeuillehouder: Wethouder De 
Vries 
Afdeling: RO  
 
Openbaarheid: Openbaar 

Vergunningaanvraag voor een B&B, Voorstraat 100 te Velddriel 

1. Geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een 
B&B met 3 verblijven en een vloeroppervlakte van 257,8 m2; 

2. In principe bereid om medewerking te verlenen aan het rea-
liseren van een B&B met twee verblijven indien er een ver-
gunning wordt aangevraagd; 

3. Het B&B-beleid te actualiseren vóór de zomer 2022. 

 
 

Het college besluit afwijkend van het advies.  
 
 



 

Samenvatting: 
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan 3 B&B 
verblijven bij een woning aan de Voorstraat 100 te Velddriel. Het college heeft 
besloten, indien de vergunningaanvraag wordt gewijzigd, wel medewerking te 
verlenen aan 2 B&B verblijven waarbij de functie van B&B ondergeschikt blijft 
aan de hoofdfunctie wonen. 
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