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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (JZ, BVEB), 21-11-2017. 

 

Notitie ombudsfunctie 

Bommelerwaard. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Vanaf 1 januari 2019 voor de 

externe klachtbehandeling aan 

te sluiten bij de Nationale 

Ombudsman. 

2. De gemeenteraad voor te 

stellen om de Verordening 

gemeentelijke ombudsman per 

die datum in te trekken. 

Bij de oprichting van de 

Bedrijfsvoeringseenheid 

Bommelerwaard (BVEB) is 

afgesproken om 

bestaande regelingen van 

de gemeenten Maasdriel 

en Zaltbommel en de 

BVEB zoveel mogelijk te 

uniformeren. Eén van de 

te uniformeren regelingen 

ziet op de externe 

klachtbehandeling. 

Maasdriel heeft voor de 

externe klachtbehandeling 

een eigen onafhankelijke 

ombudsman, terwijl 

Zaltbommel en de BVEB 

zijn aangesloten bij de 

Nationale Ombudsman. 

Voorgesteld wordt de 

regeling te uniformeren en 

ook Maasdriel voor de 

externe klachtbehandeling 

aan te laten sluiten bij de 

Nationale ombudsman. 

 

4.2 (B&R), 23-11-2017. 

 

Afhandeling schriftelijke vragen 

Groen Links over Inkoop Jeugdzorg. 

 

Port.houder: Sørensen 

Bijgaande conceptbrief aan de raad 

vaststellen waarin de schriftelijke 

vragen van Groen Links over inkoop 

Jeugdzorg worden beantwoord. 

In een brief aan de raad 

heeft het college van B&W 

van Maasdriel de vragen 

beantwoord van Groen 

Links over inkoop 

jeugdzorg. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (HRM,BVEB), 15-11-2017. 

 

Functieboek HR21, functiematrix en 

conversietabel van de BVEB. 

 

Port.houder: Burgemeester 

Het functieboek HR21, de 

functiematrix en de conversietabel 

van de BVEB definitief vaststellen 

Het functieboek HR21, de 

functiematrix en de 

conversietabel voor de 

BVEB zijn in 

samenwerking met 

Leeuwendaal opgesteld. 

Om tot plaatsing van de 

medewerkers over te gaan 

naar de BVEB is het 

noodzakelijk het 

functieboek HR21, de 

functiematrix en de 

conversietabel van de 

BVEB vast te stellen door 

uw college. Op 13 

december 2016 heeft u 

een voorgenomen besluit 

genomen over deze 

onderwerpen. In uw 

voorgenomen  besluit 

waren de tussenschalen 

buiten het functieboek 

gehouden. In overleg met 

het Bijzonder 

Georganiseerd Overleg is 

besloten de tussenschalen 

in fase 1 te handhaven. De 

tussenschalen zijn nu 

opgenomen in het 

Functieboek HR21, de 

functiematrix en de 

conversietabel. 

 

4.4 (B&R), 10-11-2017. 

 

Drielseweg 46a Hedel, anterieure 

overeenkomst. 

 

Port.houder: Van den Anker 

In te stemmen met het sluiten van 
een anterieure 
samenwerkingsovereenkomst 
conform bijgevoegd concept. 
 

Het college heeft besloten 

een anterieure 

overeenkomst te sluiten 

gericht op het mogelijk 

maken van uitbreiding van 

het bedrijf De Schans BV 

aan de Drielseweg 46a. 

Het bedrijf verkoopt en 

verhuurt kleinmechanische 

graaf- en grondverzet 

machines aan bijvoorbeeld 

stratenmakers, aannemers 

en hoveniers. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R), 17-10-2017. 

 

Taalakkoord 2018-2020. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. het Taalakkoord Regio 
Rivierenland 2018 – 2020 
(bijlage 1) vast te stellen; 

2. het Taalakkoord, na 
ondertekening op 30 
november 2017, ter 
informatie toe te sturen aan 
de commissie Samenleving; 

3.    wethouder Sørensen te 

machtigen het Taalakkoord 

namens de gemeente 

Maasdriel te ondertekenen 

 

Om laaggeletterdheid aan 

te pakken is de gemeente 

in mei 2017  aangesloten 

bij het convenant 

Bondgenootschap voor 

Geletterdheid 

Rivierenland. Dit 

convenant loopt eind van 

2017 af en krijgt een 

vervolg in het Taalakkoord 

Regio Rivierenland 2018-

2020. Waar in het 

convenant de intentie is 

uitgesproken, worden in dit 

regionale taalakkoord 

afspraken gemaakt over 

de inzet van betrokken 

partners die het akkoord 

mee ondertekenen. 

 

4.6 (B&R), 22-11-2017. 

 

Bstemmingsplanherziening 

Paterstraat 13-15 Kerkdriel. 

 

Port.houder: Van den Anker 

Instemmen met bijgaand ontwerp-

bestemmingsplan Kerkdriel 

herziening 2018, reparatie 

Paterstraat 13-15. 

In een recente uitspraak 

heeft de Raad van State 

het voorgaande 

bestemmingsplan voor 

deze locatie vernietigd en 

de gemeente opgedragen 

een nieuw plan vast te 

stellen waarbij nog op 

twee onderdelen een 

aanpassing is op te 

nemen. De aanpassingen 

zien op het vastleggen van 

het aantal 

vervoersbewegingen van 

en naar de inrichting en op 

het verplicht oprichten van 

een geluidsmuur  ter 

hoogte van de 

bijgebouwen van 

Paterstraat 13-15.  

Tegen het 

ontwerpbestemmingsplan 

kunnen gedurende de 

inzagetermijn zienswijzen 

kenbaar gemaakt worden. 

 


