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Samen werken aan een krachtig Maasdriel
De gemeente Maasdriel is uitstekend en mooi gelegen in het open landschap van de Bommelerwaard,
centraal aan de A2 en dicht bij ’s-Hertogenbosch, met haar voorzieningen. Dit vormt de basis om in
onze aantrekkelijke gemeente te wonen, werken, en recreëren.
De afgelopen bestuursperiode hebben we al gezamenlijk gewerkt aan een beter (financieel) perspectief
voor de gemeente Maasdriel. Nu is het zaak in de komende periode waarin de economische
vooruitzichten gunstig zijn, financieel gezond te blijven en met elkaar het fundament verder uit te
bouwen. De kracht van onze gemeente zit in het, met respect voor elkaar, samen aanpakken en
uitbouwen daarvan.
In dit akkoord beschrijven we niet alle onderwerpen waarvoor we als gemeente verantwoordelijk zijn.
We hebben met name onderwerpen benoemd die de komende vier jaar zeker aan de orde komen en
waarbij ook (nieuwe) opgaven worden verwacht. Deze ontwikkelingen zijn op hoofdlijnen beschreven.
Dat maakt dat we flexibel kunnen inhaken op veranderingen in onze omgeving en het geeft ruimte voor
het politieke debat in de raad.
De kracht van onze gemeente zit bij de inwoners, de verenigingen, de ondernemers. Als zij zich thuis
voelen in hun gemeente zullen zij zich ook, samen met de gemeente, inzetten voor elkaar om de
leefomgeving (verder) te verbeteren en zaken te bereiken. Het maakt daarbij niet uit in welke kern zij
wonen. Verschillen mogen en kunnen er zijn tussen de kernen, dat versterkt de identiteit van de kernen.
In de som der delen zit tevens de kracht van onze gemeente. Daarom staat het bestuur, naast gericht
beleid, een meer kerngerichte aanpak voor: samen kijken wat in een kern specifiek nodig is. De
inwoners, verenigingen en ondernemers weten daarmee dat er voor hen aandacht is en dat initiatief
wordt ondersteund.
Samenwerken kent vele vormen. Uitgangspunt is dat samenwerking leidt tot een meerwaarde. Een
meerwaarde die zichtbaar en merkbaar is voor de burgers, bijvoorbeeld omdat de kwaliteit wordt
verhoogd of de kosten worden verlaagd, waardoor het draagvlak toeneemt. Samenwerken betekent niet
het overnemen van verantwoordelijkheden, maar iedereen zijn of haar steentje laten bijdragen. Zo werkt
een krachtig Maasdriel!
Samenwerken willen wij ook met de andere partijen in de gemeenteraad. Om een zo breed mogelijk
draagvlak voor dit bestuursakkoord in de raad te krijgen is aan alle raadsfracties gevraagd vijf
belangrijke punten als input te geven. Deze punten zijn, voor zover mogelijk, meegenomen in dit
akkoord.
Vol enthousiasme beginnen wij aan een nieuwe bestuursperiode. Wij willen met u allen samen werken
aan een krachtig Maasdriel!
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Maatschappelijke ontwikkelingen
Een aantal jaren geleden is een ontwikkeling ingezet waarbij de Nederlandse maatschappij langzaam
werd omgevormd van de klassieke verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. De
participatiemaatschappij leidt tot actieve inwoners die vanzelfsprekend en naar vermogen bijdragen aan
de samenleving. Deze ontwikkeling is alleen mogelijk als we inwoners en de lokale gemeenschap
centraal stellen in ons denken en doen en vertrouwen stellen boven het formuleren van regels.
De decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeentelijke overheid geeft ons de kans deze trend breder
voort te zetten en verder uit te bouwen. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de komende
jaren krijgt de gemeente steeds meer te maken met de impact van de energietransitie en duurzaamheid
op lokaal en regionaal beleid en begin 2021 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in
werking. Daarmee krijgt de gemeente de beschikking over een sterk vereenvoudigd instrumentarium
voor ontwikkelingen in het fysieke domein.
De verwachting is dat het economisch herstel van de laatste jaren aan zal houden. Dit biedt kansen
voor de Bommelerwaard voor bevordering van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling.
Economische groei kan echter ook ongewenste ontwikkelingen met zich meebrengen waarop we alert
moeten zijn zoals bijvoorbeeld extra vrachtverkeer.
Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen
voelen. Veiligheid komt ernstig in het gedrang als geen halt wordt toegeroepen aan ontwikkelingen als
drugscriminaliteit, ondermijning, illegale huisvesting van arbeidsmigranten, verkeersveiligheid,
cybercriminaliteit en radicalisering.
Al deze ontwikkelingen leiden tot andere verwachtingen van de overheid. Er vindt een cultuuromslag
plaats waarbij de overheid vaker niet leidend is, maar ‘mee doet’ met haar inwoners, instellingen en
bedrijven. De overheid helpt door te ondersteunen en te faciliteren en een vangnet te vormen voor hen
die dat echt nodig hebben.

Programma Krachtige Kernen
Het programma Krachtige Kernen is in
2016 gestart op basis van een motie van de
gemeenteraad uit 2015. Inwoners krijgen
de ruimte om zelf in actie te komen om de
leefbaarheid en voorzieningen in hun dorp
in stand te houden of te verbeteren. De
gemeente helpt hierbij door inwoners te inspireren een initiatief te starten en hen hierbij waar nodig zo
goed mogelijk te ondersteunen. Een Dorpentour en de subsidieregeling ‘Goed idee, doe er iets mee!’
stonden in 2017 centraal. Het is logisch om succesvolle projecten voort te zetten. We kunnen geen cijfer
geven als het gaat om de invloed van het programma Krachtige Kernen op de algehele leefbaarheid
van de kernen van Maasdriel. Via de verhalen en berichten en beschikbare feiten, horen we wel terug
dat men vindt dat de inwonersinitiatieven op een positieve manier bijdragen aan de leefbaarheid. Nog
mooier: samen zaken oppakken blijkt goed te zijn voor de sfeer en het sociale contact. Inwoners waren
positief over de resultaten, maar er is ook nog ruimte voor verbetering.
Het programma Krachtige Kernen zal worden voortgezet. We passen daarvoor een kerngerichte
benadering toe. Dat betekent dat er verschillen mogen en kunnen zijn tussen de kernen, afhankelijk van
wat in de kern specifiek nodig is. Het voornemen is voor elke kern een kernwethouder en een ambtelijk
aanspreekpunt (dorpscontactpersoon) aan te wijzen. De kernwethouder vervult de rol van het
bestuurlijke gezicht van en voor die kern. Deze rol en de afbakening daarvan wordt nader uitgewerkt in
een plan.
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Voor de te nemen vervolgstappen wordt een plan opgesteld. Wij denken daarbij onder meer aan
onderstaande onderwerpen:








Heldere positie voor dorpsraden en andere overlegplatforms.
Focus en visie op kerngericht werken en leefbaarheid.
Uitvoeren van participatieprojecten tussen inwoners, ondernemers en gemeente.
Verduidelijken en verbreden van ondersteuningsaanbod.
‘Anders werken’ gemeente en initiatiefnemers laten zien.
Benoemen van ambtelijke dorpscontactpersonen en uitwerking rollen kernwethouders,
portefeuillehouders en dorpscontactpersonen.

Toekomstbestendig bestuur
De decentralisaties van grote Rijkstaken naar de gemeente en de transformatie van klassieke
verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij noodzaken tot veranderingen in de bestuurlijke en
ambtelijke cultuur en werkwijzen. De maatschappij wordt steeds complexer en verandert in een
wisselend, hoog tempo. Om voortdurend in staat te zijn in te spelen op de behoeften van burgers en
ondernemers en de schaalgrootte van problemen, moet de gemeente zich flexibel kunnen aanpassen.
Een gemeente die uitgaat van partnerschap met en vertrouwen in individuele inwoners, particuliere
partijen en andere overheden. Een gemeente die sterk, flexibel en veerkrachtig is.
Mede op basis van de door Bureau Berenschot uitgebrachte adviezen, bestuurskrachtmetingen door
de Provincie en benchmarkonderzoek kan worden vastgesteld dat Maasdriel (in samenwerking met de
regionale partners) op dit moment in staat is haar taken op een voldoende kwalitatief niveau uit te
voeren. Als gevolg van de verdere decentralisatie van rijkstaken en nieuwe maatschappelijke
ontwikkelingen, is dat echter voor de toekomst niet gegarandeerd. Daarom moet de regionale
samenwerking worden versterkt.
Overeenkomstig het advies van bureau Berenschot willen wij een toekomstvisie op de Bommelerwaard
opstellen en onze inwoners, ondernemers en instellingen raadplegen over toekomstige samenwerking
in de Bommelerwaard en daarbuiten. Wij doen dat vanuit een positieve insteek door bevolking, kernen en
stakeholders te vragen naar zorgen, wensen en perspectieven.
In 2017 is de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard tot stand gekomen. De meerwaarde van deze
intensieve samenwerking met Zaltbommel heeft zich inmiddels bewezen. Het is van belang deze
samenwerking te optimaliseren en te consolideren. Uit de gezamenlijke toekomstvisie op de
Bommelerwaard en de uitkomst van de bevolkingsraadpleging zal moeten blijken of een groeimodel voor de
BVEB een rol kan spelen in de route naar een gezamenlijk beoogd eindresultaat.
Een sterke, flexibele en veerkrachtige gemeente behoeft naast samenwerking in de Bommelerwaard ook
versterking van de samenwerking met de andere buurgemeenten, waaronder ’s-Hertogenbosch en West
Maas en Waal, de regionale partners in Rivierenland, de beide provinciebesturen, het waterschap en de
verbonden partijen. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn soms (nood)gedwongen extern belegd.
Daarom is het belangrijk heldere kaders te formuleren over de doelstellingen van verbonden partijen en
vervolgens op basis van vooraf geformuleerde toezichts-arrangementen te sturen op doelen, prestaties en
kosten.
Door middel van kennismakingsdagen met de gemeente voor de groepen 6, 7 en 8 en het opnieuw oprichten
van een jongerengemeenteraad, laten wij de jeugd kennis maken met het reilen en zeilen van de gemeente.
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Dienstverlening
Een belangrijk fundament voor een krachtige en vitale
samenleving is een vraag gestuurde houding van de
zijde van de gemeente. Bij het centraal stellen van onze
inwoners
en
gemeenschappen
hoort
een
gemeentelijke dienstverlening die uitgaat van ‘ja, mits
en niet van ‘nee, tenzij’. Die dienstverlenende houding
moet verankerd worden in de mindset van zowel het
bestuur als het ambtelijke apparaat en tot uitdrukking
komen in houding en gedrag.
Het vereist ook dat onze loketten en gebiedsteams
goed bereikbaar zijn, ook buiten reguliere kantooruren.
Inwoner en ondernemers zijn tegenwoordig gewend om
meer dan alleen de traditionele communicatielijnen te
gebruiken. Om als gemeente niet achter te blijven is het noodzakelijk om mee te gaan in de (digitale)
ontwikkelingen. Digitalisering kent grote voordelen voor de bereikbaarheid van de gemeente, door
efficiëntere inzet van middelen en snellere en betere dienstverlening. Ook voor mensen die niet aan de
digitale wereld deelnemen moet de gemeente toegankelijk blijven. In een visie op dienstverlening brengen
wij al deze aspecten en verschillende kanalen in beeld.

Openbare orde en veiligheid
De gemeente spant zich in om de overlast van drugsdumpingen en criminaliteit hard aan te pakken. We
onderzoeken of cameratoezicht een geschikt instrument kan zijn om drugsdumpingen te voorkomen.
Een effectieve aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om intensieve samenwerking tussen
diverse overheden (gemeente, openbaar ministerie, politie, belastingdienst, etc.), maar ook integrale
aandacht binnen de gemeentelijke teams zelf, bijvoorbeeld bij het samenstellen van een
ondermijningskaart. De mogelijkheid voor uitbreiding van het BIBOB-beleid (beoordeling of middelen
worden ingezet voor criminele activiteiten) wordt nader onderzocht.
De gemeente stimuleert en attendeert bewoners op de mogelijkheden van buurtwachten,
buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om de veiligheid in het dorp te vergroten.
De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een
buurtpreventieteam.
De steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij brengt ook kwetsbaarheden met zich mee. Denk
aan informatieveiligheid, privacy en cybercriminaliteit. Wij zetten ons in om deze risico’s zoveel mogelijk
uit te sluiten.
Overlast van rondhangende jongeren. De overlast bestaat vaak uit rotzooi, lawaai en intimidatie. De
medewerker jeugd spreekt de taal van de jongeren en spreekt hen aan op hun gedrag en eventuele
overlast. Ook de buurtsportcoach speelt hierin een rol.
We hechten groot belang aan de inzet van de hulpdiensten politie, brandweer, ambulancediensten en
reddingsbrigades. Wij ondersteunen en faciliteren de lokale inzet op de afgesproken kwaliteitsniveaus.

Openbare ruimte
De openbare ruimte is een belangrijke factor voor fijn en veilig wonen en leven. Een prettige woon- en
leefomgeving is mooi, schoon, veilig en groen. Er is voldoende verlichting en we voorkomen
onoverzichtelijke situaties. Het kwaliteitsniveau van het onderhoud van het groen en de wegen is de
laatste jaren als gevolg van de crisis omlaag gebracht. Als de economische ontwikkelingen dat toestaan,
brengen we het onderhoudsniveau weer naar een hoger peil.
We richten de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in. Zo houden we rekening met de mogelijkheden
voor wandelen, fietsen en hardlopen. Hiermee draagt de gemeente bij aan meer bewegen en zo lang
als mogelijk fit en vitaal blijven.
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Een gezonde en fijne vorm van bewegen is wandelen met honden. We realiseren loslooproutes / gebieden
voor honden, westelijk en oostelijk van de A2, door de inzet van de opbrengst van de hondenbelasting.
De hondenbelasting gebruiken we ook om de overlast van hondenpoep te verminderen. De
hondenbelasting wordt niet verhoogd. Het is onze inzet om de kosten en baten met elkaar in evenwicht te
brengen.
Met een meer klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte dragen we bij aan het verminderen van
de negatieve gevolgen van het veranderende klimaat (droogte en hitte afgewisseld met hevige buiten).
Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van vijvers, de vormgeving van (verhoogde) trottoirs en het gebruik van
waterdoorlatende tegels waar dat mogelijk is.

Mobiliteit (verkeer en vervoer)
Het huidige Mobiliteitsplan 2010 is toe aan
actualisatie. In een nieuw visiedocument, het
Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan
(GVVP), worden knelpunten benoemd en kaders
neergelegd om te werken aan het verbeteren van
de leefomgeving en de verkeers- en
vervoerssituatie. Belangrijke aspecten daarbij zijn
het openbaar vervoer, verkeersknelpunten,
(hoofd)ontsluitingen en aansluitingen op het
provinciale en Rijkswegennet en veiligheid van het
fietsverkeer en fietsroutes.
Voor de leefbaarheid in de kernen is
bereikbaarheid van voorzieningen van groot belang. Een goed werkend openbaar vervoer en aanvullende
vervoersmogelijkheden van en tussen alle kernen zijn hiervoor essentieel. De buurtbus en de regiotaxi
vormen hiervoor belangrijke middelen.
Wij trekken gezamenlijk op met Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch in het kader van het MIRT-onderzoek
kennis-as A2 om bij het ministerie bijzondere aandacht te vragen voor het knelpunt A2 ’s-Hertogenbosch
/ Bommelerwaard.
Samen met de gemeente Zaltbommel bereiden we het doortrekken van de Maas-Waalweg voor.
Afhankelijk van de voortgang van de bestemmingsplanprocedure en grondverwerving, kan de aanleg
naar verwachting in 2018 beginnen. Na realisatie van de Maas-Waalweg zal het vrachtverkeer van de
dijken in Well / Wellseind worden geweerd.
Mede als gevolg van de economische groei is in een aantal dorpen door de verkeersdrukte in
toenemende mate sprake van verkeersoverlast. Wij willen een goede en toekomstbestendige
ontsluitingsroute om Kerkdriel-Zuid en Velddriel te ontlasten van onnodige verkeersoverlast. We doen
daaromtrent een voorstel aan de raad en betrekken daarbij de mogelijkheden van verplaatsing van de
zandbedrijven en de positieve effecten daarvan op de verkeerssituatie in de Paterstraat.
Voor diverse specifieke verkeersknelpunten zal onderzoek worden verricht naar eventuele
oplossingsrichtingen. In overleg met de Provincie Gelderland worden de mogelijkheden van afronding
van de rondweg Hedel-Ammerzoden vastgelegd. Knelpunten zoals die gebleken zijn uit de evaluatie
Hedel-Ammerzoden worden opgepakt. Met de Provincie en Rijkswaterstaat bespreken we de
verkeerssituatie bij Sluis St. Andries. Wij pleiten voor de aanleg van een verhoogde brug.
Ook de fiets en met name de e-bike wordt van steeds groter belang in onze mobiliteitsbehoeften, zowel
recreatief als ten behoeve van het woon-werkverkeer. Fietsen is duurzaam (geen brandstof, geen
uitstoot, geen schadelijke effecten op de natuur), gezond en belangrijk voor recreatie en toerisme.
Daarom willen wij hier krachtig op inzetten. Middelen daarvoor zijn de realisatie van snelfietspaden (in
het bijzonder het snelfietspad tussen Zaltbommel en ´s-Hertogenbosch), de aanleg van (recreatieve)
fietsverbindingen tussen de kernen, speciale aandacht voor de veiligheid van fietsverbindingen bij
weg(re)constructies en een hoog onderhoudsniveau.
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Klimaatverandering, hoogwater, duurzaamheid en milieu
Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. In dit
kader is een aantal trajecten in gang gezet zoals Waal Weelde West, Maasoeverpark, het Deltaplan
ruimtelijke adaptatie en het Duurzaamheidsprogramma 2017-2020. Borging van de integraliteit van die
trajecten en maatregelen is van groot belang zodat we werk met werk kunnen maken.
De Nederlandse overheid streeft naar een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Om dit te kunnen
realiseren is een transitie van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit hernieuwbare bronnen
noodzakelijk. Wij zullen met voortvarendheid werken aan het tot stand komen van een plan van aanpak met
andere partijen. We richten ons op het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen door huishoudens
in Maasdriel, en in te zetten op alternatieve energiebronnen, met name zonnepanelen, en ondersteuning
van lokale initiatieven op het gebied van de energietransitie. Verduurzaming van verenigingsgebouwen leidt
tot lagere (energie)kosten voor verenigingen. We onderzoeken de mogelijkheden voor het instellen van een
revolverend duurzaamheidsfonds waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen, en het
ondersteunen van verenigingen bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.
Waar mogelijk moet de gemeente de energietransitie ondersteunen en stimuleren, met name in geval
van burgerinitiatieven. Het merendeel van de huizen in Maasdriel is particulier bezit. Maatregelen gericht
op eigenaren zullen daarom het grootste effect hebben op de duurzaamheid van de gebouwde
omgeving. Het is vooral aan Rijk en Provincie om deze particulieren te bereiken en tot maatregelen te
bewegen. Maar ook de gemeente wil daar een rol in pakken door middel van gerichte inzet van het
energieloket.
Samen met meer dan 200 Gelderse organisaties en instellingen die het Gelders energieakkoord hebben
ondertekend, werken we met een uitvoeringsplan om in 2050 energieneutraal te zijn. De komende jaren
gaan wij aan de slag met de uitwerking en uitvoering van het in 2017 vastgestelde Duurzaamheidsprogramma en de regionale aanpak van de energietransitie. Het plaatsen van windmolens heeft niet
onze voorkeur.

Het risico van overstromingen is in het Rivierengebied groter dan elders. Er is dan ook veel aanleiding
aandacht te schenken aan hoogwaterveiligheid tussen de Maas en de Waal. Waterstandsverlaging is
een belangrijk middel om het risico van overstromingen te verkleinen. Met projecten voor
waterstandsverlaging kunnen meerdere doelen worden gediend. Ruimtelijke ontwikkelingen die
betrokken kunnen worden bij de aanpak van de waterveiligheidsopgave zijn o.a. natuurontwikkeling,
bedrijvigheid, recreatie en toerisme en cultuurhistorie. Zowel in het kader van de Waal (project
Waalweelde West) als de Maas (project Maasoeverpark) zullen wij streven naar een zo hoog mogelijke
hoogwaterveiligheid en een zo optimaal mogelijke benutting van kansen om werk met werk te maken.
Asbest vormt een belangrijk risico voor de volksgezondheid, natuur en milieu. Om die reden wordt naar
verwachting per 1 januari 2024 een asbestdakverbod van kracht. Wij zullen proactief de nieuwe
asbestregelgeving en eventuele subsidiemogelijkheden onder de aandacht brengen van eigenaren. We
zullen het aantal asbestdaken inventariseren en stimuleringsmaatregelen nemen om asbestdaken te
verwijderen. Daarbij zullen wij tevens het aanbrengen van zonnepanelen stimuleren. We trekken hierin
samen op met onze regionale partners van Rivierenland, de ODR en de Avri.
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Maatschappelijk vastgoed
Maatschappelijk vastgoed is een belangrijk middel om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen.
Doelstelling is het behoud van activiteiten en voorzieningen in de kernen met inzet van de lokale
gemeenschappen. Sportaccommodaties, dorpshuizen en scholen zijn basisvoorzieningen voor een
dorp. De instandhouding daarvan is dan ook van groot belang. De gemeente heeft hierin met de
maatschappelijke partners van de betrokken kern een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
maatschappelijke partners zijn met name aan zet voor de exploitatie van het vastgoed.
Er zijn al veel stappen gezet met betrekking tot energiebesparing in het gebouwbeheer. Zo vindt
monitoring van het energieverbruik plaats waarbij wordt gelet op energielekken en sluipverbruik. Ook
wordt rekening gehouden met het verduurzamen van de voorzieningen, wanneer ze bijvoorbeeld nog
een jarenlange levensduur tegemoet gaan. Deze mogelijkheden van verduurzaming worden
opgenomen in het Meer Jaren Onderhoud Programma van het gemeentelijke vastgoed dat in 2018
wordt uitgewerkt.
Op 1 januari 2015 heeft Optisport het beheer en de exploitatie van De Kreek overgenomen. We houden
vast aan de afspraak dat het bad minimaal voor tien jaar wordt open gehouden. Met Optisport is een
contract aangegaan van vijf plus vijf jaar. De gemeente dient uiterlijk 31 december 2018 (een jaar
voordat het contract afloopt) aan te geven of zij de exploitatie van De Kreek door wil zetten en de
overeenkomst met vijf jaar wil verlengen. Daarna moet overeenstemming worden bereikt met de
exploitant.

Toezicht en handhaving
Wij streven naar vermindering van regelgeving en het wegnemen van administratieve beperkingen.
Maar als we regels met elkaar afspreken, moeten we ook zorgdragen voor naleving. We zullen daarom
extra investeren in toezicht en handhaving. We continueren de inzet van Buitengewoon
Opsporingsambtenaren (BOA).
De huisvesting van arbeidsmigranten is van groot economisch belang voor onze gemeenschap, met
name voor agrariërs en (delen van) het bedrijfsleven. Wij streven daarom naar goede, kleinschalige
huisvesting van arbeidsmigranten. Wij zullen mede uit dat oogpunt streng optreden tegen illegale
huisvesting van arbeidsmigranten. Tevens willen we door middel van regelgeving en/of beleidsregels
ongewenste concentratie van huisvesting van arbeidsmigranten (groepsbewoning) in een straat of wijk
voorkomen en voeren waar mogelijk die regels in.
Recent is de inventarisatie van huisvesting arbeidsmigranten afgerond. Doel van het project is om
permanent inzicht te hebben in het aantal arbeidsmigranten en de locaties waar zij verblijven. De
volgende fase van het project is handhaving in samenwerking met de ODR en de Veiligheidsregio /
brandweer en inschrijving in het bevolkingsregister of de heffing van toeristenbelasting.

Onderwijs, kinderopvang en laaggeletterdheid
We werken nauw samen met de gemeente
Zaltbommel op het gebied van het
onderwijs, de onderwijshuisvesting en het
leerlingenvervoer. Deze samenwerking in
de Bommelerwaard zetten we voort en
breiden we zo mogelijk uit.
We gaan voortvarend aan de slag met de
uitvoering van de regionale educatieve
agenda
voor
de
Bommelerwaard.
Speerpunten zijn Rijke Leeromgeving
(kansen voor talentontwikkeling), passend
onderwijs en jeugdzorg, en taalonderwijs
voor anderstaligen. Van het Rijk ontvangen
we hiervoor extra middelen waarmee we de
verbeterslag die we hebben ingezet krachtig kunnen doorzetten. We onderzoeken daarvoor ook de
benodigde ambtelijke inzet.
In het kader van voor- en vroegschoolse educatie verzorgen wij samen met onze partners extra
educatief aanbod voor kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal.
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Sommige inwoners van Maasdriel hebben grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij
ook moeite met het gebruik van een computer. Laaggeletterden hebben vaak problemen met het vinden van
werk, het invullen van formulieren, sociale contacten via social media en het lezen en begrijpen van
gezondheidstips, folders en bijsluiters van medicijnen. Wij zetten ons de komende jaren extra in om
laaggeletterdheid te verminderen. Scholen en het bibliotheekwerk spelen hierin een belangrijke rol.

Verenigingen en vrijwilligers
De leefbaarheid van kernen is mede afhankelijk van een krachtig, actief en gevarieerd verenigingsleven.
Wij stimuleren het verenigingsleven door activiteiten te subsidiëren, met name als verenigingen
activiteiten ontplooien die de zorg ontlasten en eenzaamheid van inwoners tegen gaan. We
onderzoeken de mogelijkheden om subsidieverstrekking te relateren aan de bijdrage van verenigingen
aan de leefbaarheid van hun kern. Tevens onderzoeken we of en hoe de subsidieverstrekking
versterkend kan werken op (de exploitatie van) het aanwezige maatschappelijke vastgoed in de kernen.
We onderzoeken de mogelijkheden om aan verenigingen en stichtingen een vrijstelling van de
legesheffing te verlenen voor maatschappelijke activiteiten en andere fiscale maatregelen, bijvoorbeeld
ten aanzien van verenigingsgebouwen.
We dragen zorg voor vermindering van regelgeving en administratieve lasten voor verenigingen,
bijvoorbeeld in het kader van evenementenvergunningen. Een mogelijkheid daarvoor is bijvoorbeeld het
onder voorwaarden verstrekken van een vergunning voor meerdere jaren voor jaarlijks terugkerende
evenementen die niet veranderen en een laag risicoprofiel hebben. Wij streven er naar voor veel
voorkomende aanvragen en subsidieverzoeken eenvoudige digitale indiening mogelijk te maken.
Verenigingen en andere vrijwilligersorganisaties worden gedragen door vrijwilligers. Het is met name
deze groep die een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid van een dorp. Wij ondersteunen
nieuwe initiatieven vanuit verenigingen en vrijwilligers, die een bijdrage leveren aan het vormen en
behouden van krachtige kernen.

Toerisme en recreatie
Samen met ondernemers, Zaltbommel en ’s-Hertogenbosch ontwikkelen we een visie op recreatie en
toerisme in de Bommelerwaard. We zullen daarbij sterk aanhaken bij Regio Rivierenland en
’s-Hertogenbosch.
De Bommelerwaard heeft een
unieke positie. Tussen de Waal
en de Maas met hun mooie
uiterwaarden. We willen de
identiteit en het aanbod van de
Bommelerwaard versterken en
ontdekken welk potentieel er op
toeristisch en recreatief gebied
ligt om de Bommelerwaard een
nog aantrekkelijker karakter te
geven voor inwoners, toeristen en
passanten. We onderzoeken
kansen en bedreigingen en
pakken deze aan voor verdere ontwikkeling van Maas/recreatiegebieden en eventuele investeringen in
recreatiegebieden zoals de Zandmeren, Soepkom Hedel en strandbad Well. We zullen daarbij kansen
om werk met werk te maken in het kader van Maasoeverpark (o.a. gewenste ontwikkelingen in Alem)
en Waalweelde West zo optimaal mogelijk benutten. Revitalisering van de camping(s) en terugbrengen
naar een recreatieve functie is daarbij een speerpunt. Dat geldt ook voor de verdere inrichting van
recreatieve wandel- en fietsroutes en zogenaamde klompenpaden en recreatieve nevenactiviteiten van
agrarische ondernemingen.
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Sport
Sporten en bewegen is gezond voor lichaam en
geest. Sport is ook belangrijk omdat het een sociale
aangelegenheid is waarbij we andere mensen
ontmoeten. En sporten is gewoon heel erg leuk! Het
sportaccommodatiebeleid is de basis van het
gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om
goede randvoorwaarden te creëren binnen de
gemeente om sporten en bewegen zo optimaal
mogelijk te maken. Wij moeten er daarbij rekening
mee houden dat naast verenigingssporten ook
individuele sporten in de openbare ruimte en de
natuur, zoals wandelen, fietsen en hardlopen,
steeds populairder worden. Daarom onderzoeken we de mogelijkheden voor meer openbare
sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. De buurtsportcoach continueren we om
activiteiten voor jongeren en ouderen om te bewegen op te zetten. De buurtsportcoaches stimuleren
onze inwoners om in de openbare ruimte te bewegen.
De gemeente brengt jaarlijks het boekje SjorsSportief en SjorsCreatief uit om de toegang tot sport (en
cultuur) voor ieder kind mogelijk te maken. Binnen het minimabeleid is er ruimte om kinderen deel te
laten nemen.

Welzijn / passende zorg
Inwoners kiezen zelf of ze hun toegang tot zorg, ondersteuning en welzijn regelen via het gebiedsteam
of de huisarts. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken voor onze inwoners zo laag mogelijk is.
Het gebiedsteam heeft zich al bewezen in de laagdrempelige toegang tot zorg en ondersteuning.
Verdere doorontwikkeling van het gebiedsteam en de samenwerking met andere partners op het gebied
van zorg, welzijn en onderwijs blijft nodig. Een zeer goede bereikbaarheid van het gebiedsteam is
daarbij cruciaal. We bereiken dit onder andere door gebruik te maken van een rechtstreeks
telefoonnummer, uitgebreide openingstijden en publicaties.
Voorop staat dat onze inwoners de zorg krijgen die nodig is. We staan aan het begin van investeren in
collectieve voorzieningen die het mogelijk maken om individuele zorg te verminderen of uit te stellen.
Hierdoor kunnen we de uitgaven voor het sociaal domein op termijn beter sturen. Er zijn nu relatief
weinig collectieve voorzieningen waardoor relatief vroeg maatwerkvoorzieningen moeten worden
ingezet. Voor nieuwe collectieve voorzieningen doen we een beroep op inwoners en verenigingen. De
kunst is om de komende jaren te zorgen voor:
1. Behoud en versterking van het verenigingsleven.
2. Ontwikkeling van sociale initiatieven om de leefbaarheid te vergroten.
3. Het bedienen van kwetsbare inwoners met voorzieningen waardoor ze langer zelfstandig kunnen
blijven wonen en maatschappelijk actief kunnen zijn.
4. Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers bij hun gewaardeerde bijdrage aan onze
samenleving, bijvoorbeeld door de inzet van respijtzorg (vervangende zorg door een vrijwilliger
zodat de mantelzorger iets voor zichzelf kan doen), het mantelzorgcompliment en ondersteuning
door Stichting Welzijn Bommelerwaard.
Ouderen, maar ook mensen met een zorgvraag, willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Langer zelfstandig wonen en maatschappelijk actief blijven is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van inwoners zelf, gemeente, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. De gemeente ondersteunt
het zoeken naar mogelijke oplossingen.
De komende tijd moeten we het hoofd bieden aan maatregelen die in het regeerakkoord zijn
opgenomen. Eén daarvan is de invoering van een abonnementstarief van € 17,50 per vier weken per
huishouden voor het gebruik van Wmo-voorzieningen. Afhankelijk van de manier waarop dit voornemen
wordt vormgegeven, zal de vraag naar Wmo-voorzieningen naar verwachting stijgen, evenals de
daarmee gepaard gaande kosten. Voor de gemeente is van belang of de lagere inkomsten en de
meeruitgaven worden gecompenseerd door het Rijk. Dat is niet de verwachting. We zullen daarom met
innovatieve en creatieve ideeën oplossingen hiervoor zoeken.
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Gezondheid
Wij streven naar een gezonde woonen leefomgeving met aandacht voor
gezondheidsrisico’s. Naast sport en
bewegen zijn gezonde voeding en
welbevinden belangrijke pijlers in de
preventieve gezondheidszorg. We
steunen het gebruik van technologie
ter ondersteuning of verbetering van
de
gezondheid
en
de
gezondheidszorg (eHealth). Om een
integrale aanpak te bevorderen
komen we in 2018 met een nota gezondheidsbeleid. De komende jaren richten we onze aandacht met
name op het terugdringen van alcohol- en middelengebruik (preventie, interventies en handhaving) en
het stimuleren van beweging.

Jongerenwerk
We blijven investeren in professioneel jongerenwerk om jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling
naar volwassenheid en om vroegtijdig negatieve ontwikkelingen te signaleren.

Minimabeleid
In 2017 heeft de raad het minimabeleid Bommelerwaard 2018 – 2020 vastgesteld. Het minimabeleid
zet in op maatschappelijke deelname voor mensen met een laag inkomen, in het bijzonder kinderen uit
gezinnen met een laag inkomen, het optimaal inzetten van voorliggende voorzieningen, preventief
optreden bij dreigende schulden en het faciliteren van mensen met problematische schulden. De
komende bestuursperiode gaan we hier uitvoering aan geven.
De gemeente Maasdriel is sinds 2017 aangesloten bij de Brede Beweging Bommelerwaard. Dit netwerk
richt zich op kennisuitwisseling en het leggen van verbindingen tussen verschillende
(vrijwilligers)organisaties. Tijdens bijeenkomsten van de Brede Beweging Bommelerwaard kunnen
samenwerkingspartners de uitvoering van het minimabeleid bespreken en ervaringen terugkoppelen.

Implementatie Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt naar verwaching de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26
wetten en onderliggende ministriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur op het gebied
van o.a. de ruimtelijke ordening, milieu, ontgrondingen, verkeer, luchtverontreiniging, geurhinder, water,
monumenten, bouwen, mobiliteit, natuurbescherming, flora en fauna, enz.. De nieuwe wet biedt
gemeenten veel ruimte om de fysieke leefomgeving samen met de inwoners en de maatschappelijke
partners in te richten. In samenwerking met Zaltbommel bezien we hoe die grotere beleidsvrijheid wordt
ingevuld.
De belangrijkse instrumenten voor de gemeente zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De
Omgevingsvisie omvat de integrale en lange termijn strategische visie voor het gehele grondgebied van
de gemeente. De omgevingsvisie omvat alle aspecten en ambities voor de fysieke leefomgeving.
Samen met Zaltbommel starten we met de ontwikkeling van een gezamenlijke omgevingsvisie voor de
Bommelerwaard.
De omgevingsvisie vormt het uitgangspunt voor het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan kan gezien
worden als de opvolger van de huidige bestemmingsplannen en diverse verordeningen. De bedoeling
is echter dat deze breder en integraler is dan een bestemmingsplan. Daarnaast bevat het ook alle regels
voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit.
De Omgevingswet vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, inwoners en
bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. De
grondhouding is ‘ja, mits en niet ‘nee, tenzij’. Dat willen we bereiken door minder en overzichtelijke
regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Deze
houding en werkwijze zal ook nu al - vooruitlopend op het nieuwe stelsel - maximaal worden ingezet.
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Wonen - bouwen naar behoefte per kern
We richten ons de komende
bestuursperiode op een passend
aanbod in elke kern naar de
behoefte van onze inwoners. Meer
aanbod van sociale huurwoningen
en voldoende betaalbare huur- en
koopwoningen
voor
starters,
doorstromers
en
senioren.
Levensloopbestendig bouwen en
mantelzorgwoningen
zijn
noodzakelijk. Ook besteden wij
aandacht
aan
zogenaamde
spoedzoekers (scheiding, sociale
problematiek, ZZP-ers met tijdelijke
baan) en aan de behoefte aan
woningen met ruimte voor een
beroep aan huis. Om de behoefte
en de toekomstige vraag goed in
beeld te brengen zal een woningbehoefte onderzoek worden uitgevoerd in samenwerking met
Zaltbommel en de woningcorporaties. De uitkomsten daarvan zullen worden vertaald in het
woningbouwprogramma.
De woningbehoefte noodzaakt er toe de woningbouwproductie te versnellen. We bespreken de
mogelijkheden met de ontwikkelaars. De woningbehoefte en de groei van de economie vereisen een
actieve houding van de gemeente bij het vinden van geschikte woningbouw- en bedrijfslocaties. Indien
nodig voor versnelling bezien we de mogelijkheden van kleinschalige experimenten met publiek private
samenwerkingsvormen.
De kwalitatieve woningbehoefte wordt in een visie vastgelegd en vertaald naar prestatieafspraken met
de woningbouwcorporaties. Tevens maken we afspraken over verduurzaming van de woningvoorraad
en gas-loos bouwen en duurzame alternatieven. We streven er naar gas-loos bouwen vooruitlopend op
de wettelijke verplichtingen al toe te passen in nieuwe planontwikkelingen.
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Landbouw, natuur en landschap
De ruimte tussen de kernen kenmerkt zich door groen
en openheid, de randen kennen natuurgebieden en de
landbouw is mede drager van het landschap. Wij zijn
voorstander van natuur- en landschapsbeheer door
agrariërs. We bieden vooral ruimte aan agrariërs voor
een duurzame ontwikkeling van de hoofdactiviteit en
nevenactiviteiten, zodat zij deze rol kunnen vervullen.
We koesteren de kwaliteiten van het buitengebied en
benutten kansen om deze te verbeteren voor zowel
agrariërs, als recreanten en passanten.
Voor de mogelijkheden voor uitbreiding van de
intensieve veehouderij, streven we naar handhaving
van de status quo. Bestaande rechten worden
gerespecteerd.
In voorkomende gevallen proberen we, in overleg met
de betrokken ondernemer, intensieve veehouderij te
verminderen.
We zien in het landschap de positieve effecten van het
gevoerde beleid ten aanzien van vrijkomende
agrarische bebouwing (VAB-beleid) en zetten dit beleid
voort.

Herstructurering glastuinbouw
Bommelerwaard
Met de partners van het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) willen we
door het herinrichten van de Bommelerwaard de economische kansen van tuinbouwbedrijven vergroten.
Tot nu toe is de beoogde ontwikkeling van de Grote Ingh niet van de grond gekomen. We herbezinnen
ons op de marktkansen voor de reserveconcentratiegebieden (voorheen magneetlocaties genoemd).

Economie / ondernemers
Maasdriel is gelegen aan de kennis-as A2 met
belangrijke (inter)nationale toplocaties en functies,
zoals innovatiecampussen en Eindhoven Airport.
De ligging tussen Maas en Waal, aan de A2
vervoers- en kennis-as en de aanwezigheid van
een hoog frequent spoor, bieden kansen voor de
ontwikkeling van
een
aantrekkelijk
vestigingsklimaat
voor
hoogwaardige, toekomstgerichte bedrijvigheid. We
onderzoeken daarvoor de mogelijkheden van
nieuwe bedrijfsterreinontwikkeling, maar ook
mogelijkheden voor doorgroei van lokale en
regionale bedrijven.
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze kernen. In
de Bommelerwaard zijn familiebedrijven, MKB-bedrijven en ZZP’ers de motoren waar de samenleving
op draait. De gemeente vervult voor hen een faciliterende rol. Ook hier geldt dat onze grondhouding
naar ondernemers uitgaat van ‘ja, mits en niet van ‘nee, tenzij’. In 2018 realiseren we een
ondernemersloket. We stimuleren de lokale economie, ook in het kader van ons aanbestedingsbeleid.
We stimuleren ondernemers met een maatschappelijke missie (sociaal ondernemerschap). We helpen
hen actief maatschappelijke meerwaarde te creëren.
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Met het aantrekken van de economie loopt het aantal openstaande vacatures op. De bedoeling van de
Participatiewet is dat iedereen actief meedoet naar ieders maximale vermogen en daarmee zo veel
mogelijk zijn eigen inkomen verdient. Niet alle inwoners met een arbeidsbeperking zijn al aan de slag.
Het is de uitdaging de juiste medewerkers te koppelen aan de juiste werkgevers. We gaan daarvoor
gericht in gesprek met de ondernemers. Werkzaak Rivierenland vervult voor ons een belangrijke rol om
deze verbinding tussen economie en participatie tot stand te brengen.
Voor ondernemers is een breedband internetverbinding onmisbaar. Samen met de regiogemeenten in
Rivierenland is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om zelf een (glasvezel) breedbandnetwerk in
het buitengebied aan te kunnen leggen. Daarvoor is goedkeuring ontvangen van de Europese
Commissie. De vervolgstap is oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
(gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk.
We willen ook op verzoek van de lokale ondernemers, de verblijfs- en gebruiksmogelijkheden van de
centrale pleinen van Hedel (Kasteelplein), Ammerzoden (kruising De Haar – Haarstraat) en Kerkdriel
(Mgr.Zwijsenplein) verbeteren en de kwaliteit van die centrumgebieden vergroten.

Financiën
Maasdriel heeft het jaar 2016 afgesloten
met een positief resultaat van € 3,0 miljoen.
Naar verwachting zal het resultaat van 2017
ook positief zijn. Deze resultaten hebben
verschillende oorzaken die overwegend
incidenteel van aard zijn. Natuurlijk hebben
ook structurele elementen een bijdrage
geleverd aan de positieve resultaten. De
afgelopen jaren is voorzichtig begroot en
stevig gestuurd. Met de begroting 2018 ligt
er een gezond meerjarenperspectief en is
het
weerstandsvermogen
goed.
Begrotingsjaar 2019 is een jaar dat
Maasdriel weer met lef kan begroten. Op
deze manier kan ruimte gecreëerd worden
voor nieuwe ontwikkelingen en nieuw
beleid. In de tabel hieronder wordt de ontwikkeling van het meerjarensaldo opgesomd die
geactualiseerd is met de laatste besluitvorming van de raad.
Begroting Begroting
2018
2019

Begroting Begroting
2020
2021

Begrotingsresultaat 2018-2021

187.735

263.645

85.965

49.008

Amendementen t.l.v. saldo meerjarenbegroting 2018-2021
Brandweerzorgplan en financiële bijdrage VRGZ

110.000
56.741

12.000
23.702

0
32.843

0
31.668

Resultaat na amendementen en recente raadsbesluiten

20.994

227.943

53.122

17.340

De Rijksuitkering bestaat uit een algemene uitkering en een aantal specifieke uitkeringen. Vanaf 2019
maken ook de zorggelden integraal onderdeel uit van de algemene uitkering. De verwachte
Rijksuitkering op basis van de informatie die in maart is verstrekt laat het volgende zien:
Begroting Begroting
2018
2019
Resultaat na amendementen en recente raadsbesluiten

Begroting Begroting
2020
2021

20.994

227.943

53.122

17.340

Ontwikkelingen o.b.v. de Rijksgegevens maart 2018

321.000

1.064.000

1.551.000

1.892.000

Resultaat na verwerking Maartcirculaire 2018

341.994

1.291.943

1.604.122

1.909.340

Het Rijk bevestigt dat gemeenten bij de uitwerking van de opgaven in het Interbestuurlijk Programma
(IBP) voldoende ruimte krijgen om zelf beleid te maken en uit te voeren. Dit beleid moet uit de verwachte
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Rijksuitkering gefinancierd worden. Klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal
domein, migratie, problematische schulden en goed openbaar bestuur zijn bij uitstek opgaven waarbij
alle overheden een cruciale rol hebben. Alle overheden hebben toegezegd dat zij zich ook financieel
zullen inzetten voor de opgaven waarbij zij betrokken zijn.
In mei vindt een financiële bijstelling plaats van de Rijksuitkering en traditioneel vormt deze de basis
voor de op te stellen begroting. Echter de gemeenten moeten ook rekening houden met een aantal
lastenverhogingen zoals, de effecten van het abonnementstarief WMO, de bijdrage aan de landelijke
“Voorziening knelpunten” Sociaal Domein en overige eigen bijdragen voor opgaven in het IBP.
Daarnaast zal in de begroting 2019-2022 ook rekening gehouden worden met mogelijk financiële
effecten als gevolg van personele mutaties in het bestuurlijk en ambtelijk apparaat. Ook zal de
behandeling in de gemeenteraad van 6 juni meer inzicht geven in de verwachte toename van de
bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen, welke in de meerjarenbegroting 2019-2022 een
plaats moeten krijgen. Het is een noodzaak om bij de meerjarenbegroting 2019-2022 een goed en
actueel financieel perspectief te schetsen. Gezien de financiële prognose is de verwachting dat er vanaf
2019 ruimte is voor nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen.
Precariobelasting
Maasdriel kan in de overgangsmaatregel nog precariobelasting heffen tot 1 januari 2022. De jaarlijkse
opbrengst bedraagt € 1,8 miljoen, waarvan jaarlijks € 1,2 miljoen wordt gereserveerd omdat hiertegen
een rechtszaak loopt. De uitkomst van beroep in cassatie wordt in de tweede helft van 2018 verwacht.
Indien de uitspraak positief blijft voor Maasdriel, zal op dat moment een integrale en gemeente brede
afweging plaatsvinden voor de besteding van de gereserveerde gelden.

Maasdriel, mei 2018.
BIJLAGE: Beoogd wethouders en portefeuilleverdeling
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BIJLAGE: Beoogd wethouders en portefeuilleverdeling
Wethouder ir. J.H.L.M. (Jan-Hein) de Vreede
Portefeuille
 1e loco burgemeester
 Financiën
 Economische Zaken
 Grondzaken
 Verkeer en vervoer
 Recreatie en toerisme
 Bouwen, milieu en monumenten v.w.b. het opdrachtgeverschap
Projecten
 Programma Hoogfrequent Spoor PHS
Regionale samenwerking / besturen
 Speerpuntberaad economie en logistiek
 Bank der Nederlandse Gemeenten (BNG)
 Algemeen bestuur Belastingsamenwerking Rivierenland BSR
 Algemeen bestuur Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal
 Regionaal Bureau voor Toerisme RBT
 Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme
 Vitens NV
 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch t.a.v. financiële afwikkeling vuilstort
 Bestuur BVEB

Wethouder drs. J.H.A. (Anita) Sørensen
Portefeuille
 3e loco burgemeester
 Zorg en Welzijn
 Volksgezondheid
 Onderwijs
 Leerplicht en leerlingenvervoer
 Participatie, Werk en Inkomen
 Mantelzorg
 Centrumregeling Zorgproducten
Regionale samenwerking / besturen
 Algemeen bestuur Werkzaak
 Algemeen bestuur GGD
 Portefeuillehoudersoverleg Wmo/Jeugd
 Portefeuillehoudersoverleg Bibliotheek Rivierenland
 Bestuurlijk overleg Regionaal Werkbedrijf – Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA)
 OOGO Passend Onderwijs De Meierij
 RVS vergaderingen (zorg en wonen)
 Portefeuillehoudersoverleg Beschermd Wonen De Meierij
 Bestuurlijk overleg RMC (voortijdig schoolverlaten)

Wethouder P.A. (Peter) de Vries
Portefeuille
 2e loco burgemeester
 Ontgrondingen en rivieren, waterstaat (water binnendijks)
 Natuur en landschap
 Ruimtelijke Ordening
 Wonen v.w.b. woningbouw en woningprogrammering
 Omgevingswet
 Bouwen, milieu en monumenten (v.w.b. vergunningverlening)
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Projecten
 PHTB
 Paddenstoelenpact
 Waalweelde
 Deltaprogramma Maas
 Hurwenense Uiterwaarden
 Koploperproject Maasoeverpark
Regionale samenwerking / besturen
 Dagelijks bestuur en algemeen bestuur PHTB
 Stuurgroep veer Varik- Heerewaarden
 Speerpuntberaad Agribusiness
 Portefeuilleberaad wonen
 Algemeen bestuur ODR v.w.b. vergunningverlening

Wethouder E.H.C. (Erik) van Hoften
Portefeuille
 4e loco burgemeester
 Beheer Openbare Ruimte
 Wonen v.w.b. woonbeleid en prestatieafspraken
 Duurzaamheid
 Maatschappelijk vastgoed
 Programma krachtige kernen/leefbaarheid
 Verenigingen en vrijwilligers
 Subsidiebeleid
 Sport
Regionale samenwerking
 Algemeen bestuur AVRI
 Algemeen bestuur PHTB (2e lid)
 Portefeuilleberaad wonen
 Regionaal Platform Leefbaarheid

Burgemeester H. (Henny) van Kooten
Portefeuille
 Bestuurlijke samenwerking
 Openbare orde en veiligheid,
 Evenementen paardenmarkt en kermis
 Toezicht en (integrale) handhaving
 Overleg collectief dorpsraden en kerken
 Personeel en organisatie
 Bedrijfsvoering
 Informatie en automatisering
 Documentaire informatievoorziening
 Publieke Dienstverlening
Projecten
 Handhaving campings
 Handhaving huisvesting arbeidsmigranten
Regionale samenwerking / besturen
 Bestuur BVEB
 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 Algemeen bestuur Regio Rivierenland
 Algemeen bestuur regionaal archief Rivierenland

19

Gemeente Maasdriel
Mei 2018

20

