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.              
                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op dinsdag 22 augustus 2017 No. 2017-31 

Aanwezig: burgemeester H. van Kooten, wethouders G.P. van den Anker, J.H.A. Sørensen en secretaris A.P.J.M. 

de Jong.  

 

Afwezig: wethouder J.H.L.M. de Vreede 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (JZ - BVEB), 03-08-2017. 

 

1e wijziging Mandaatbesluit Maasdriel 

2017. 

 

Port Houder: Burgemeester Van 

Kooten. 

De 1e wijziging Mandaatbesluit 

Maasdriel 2017 vast te stellen. 

 

Als gevolg van de 

samenwerking met 

Maasdriel zijn de 

mandaatbesluiten van 

beide gemeente 

geharmoniseerd en is het 

Mandaatbesluit 2017 

vastgesteld. In de praktijk 

blijkt dat de bevoegdheden 

met betrekking tot 

rechtspositionele 

aangelegenheden niet juist 

in het Mandaatbesluit zijn 

opgenomen.  

4.2 (Beleid & Regie), 15-08-2017. 

 

Rapportage 2de kwartaal sociaal 

domein 2017. 

 

Port. Houder: Wethouder Sørensen.  

1. Kennisnemen van de tweede 

kwartaalrapportage 2017 Sociaal 

Domein. 

2. Ter informatie aanbieden aan 

de raad. 

De rapportage Sociaal 

Domein over het 2de 

kwartaal 2017 is door het 

college van B&W 

vastgesteld en ter 

informatie naar de raad 

gestuurd. De rapportage 

bestaat ui de beschikbare 

gegevens van het 

gebiedsteam en de 

financiële afdeling over de 

aantallen en uitgaven die 

zijn gedaan voor de Wmo, 

de Jeugdwet en den 

Participatiewet. Uit cijfers 

blijkt onder andere dat de 

wachtlijsten voor Wmo en 

jeugdzorg afnemen en dat 

het aantal 

bezwaarschriften laag is. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (Beleid & Regie),  

 

Projectopdracht Beleidsvisie en 

uitvoeringsprogramma Recreatie & 

Toerisme. 

 

Port. Houder: Wethouder Van den 

Anker. 

1. In te stemmen met de 

projectopdracht voor het 

opstellen van een beleidsvisie en 

uitvoeringsprogramma Recreatie 

en Toerisme.  

2. De Raadscommissie Ruimte te 

informeren via een informatie 

brief. 

3. De camping(s) maakt een 

integraal onderdeel uit van deze 

visie. 

 

De gemeente Maasdriel 

heeft binnen haar 

grondgebied veel te 

bieden voor haar 

inwoners, toeristen en 

passanten. Met het 

opstellen van een 

visiedocument en 

uitvoeringsprogramma 

waarborgt en versterkt de 

gemeente Maasdriel haar 

aantrekkelijke omgeving 

(water, rust en groen), 

voorzieningen en 

aantrekkingskracht. In het 

uitvoeringsprogramma 

vallen diverse 

deelprojecten, zoals de 

zandmeren, watersport, 

arrangementen en fietsen 

& wandelen. Diverse 

partijen binnen en buiten 

de gemeente worden 

uitgenodigd mee te 

denken. Dit levert medio 

2018 een beleidsvisie en 

uitvoeringsprogramma op. 

 


