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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 30 januari 2018  No. 2018-4 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders G.P. van den Anker, mevrouw J.H.A. Sørensen, J.H.L.M. de 

Vreede en secretaris  A.P.J.M. de Jong 

  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (I&A), 16-1-2018. 

 

Staatnaamgeving aan de 

Ammerzodenseweg te Hedel. 

 

Port.houder: Burgemeester 

De nieuwe zijstraat van de 

Ammerzodenseweg te Hedel, De 

Akeren te noemen zoals te zien is op 

bijlage 1. 
 

Het college heeft besloten 

om de nieuwe straat aan 

de Ammerzodenseweg te 

Hedel De Akeren te 

noemen. 

4.2 (B&R), 19-1-2018. 

 

Gemeenteraad: 22-02-2018 

 

Brandweerzorgplan en financiële 

bijdragen VRGZ. 

 

Port.houder: Burgemeester 

In te stemmen om bijgevoegd 

raadsvoorstel (inclusief raadsbesluit 

en brief zienswijze) voor te leggen 

aan de gemeenteraad in haar 

vergadering van 22 februari 2018. 

 

Het college heeft besloten 

om het voorgenomen 

besluit van het Algemeen 

Bestuur van de VRGZ 

m.b.t. het 

brandweerzorgplan en de 

gevraagde financiële 

bijdragen aan de 

gemeenten voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3 (B&R), 4-1-2018. 

 

Convenant uitvoering 

bibliotheekwerk 2019 - 2022 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Het "Convenant uitvoering 

bibliotheekwerk 2019 t/m 2022" 

te ondertekenen. Dit betekent 

dat het college instemt met: 

a. de verlaging van de bijdrage 

voor het  Basispakket naar € 

10,02 per inwoner (prijspeil 

2017) 

b. een versmalling van het 

Basispakket doordat digitale 

activiteiten voor volwassenen, 

Boekstart, de Bibliotheek op 

School (dBos) en De 

bibliotheek voor Ukkies nu voor 

alle gemeenten uit het 

Basispakket zijn. 

2. De structureel lagere bijdrage 

voor Maasdriel ad. € 37.636 

voor het basispakket aan te 

wenden voor de inkoop van de 

volgende specifieke meerjarige 

programma's (die Maasdriel 

momenteel ook afneemt) in 

aanvulling op het basispakket: 

a. Bibliotheek op school 

b. Bibliotheek voor Ukkies 

(Boekstart) 

3. Besluitvorming over de 

aanvullende één-jarige 

programma’s en activiteiten bij 

de subsidiebeschikking 2019 

plaats te laten vinden.  
4. In te stemmen met bijgaande 

raadsinformatiebrief. 
 

De invulling van het 

bibliotheekwerk voor de 

gemeenten in regio 

Rivierenland wordt 

vierjaarlijks vastgelegd in 

een convenant. Hierin 

worden afspraken 

gemaakt over het 

dienstenpakket en de 

financiering van Stichting 

Openbare Bibliotheek 

Rivierenland. In 

samenwerking met alle 

deelnemende gemeenten 

is het convenant voor de 

periode 2019 – 2022 

opgesteld. 

 

 


