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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 22  mei 2018  No. 2018-19 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders  E.H.C. van Hoften, mevrouw J.H.A.Sørensen, P.A. de Vries 

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

Afwezig: wethouder J.H.L.M. de Vreede (vakantie) 
  

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team Fin), 22-5-2018. 

 

Raad 6 juni 2018 

Zienswijze jaarstukken 2017 en 

programmabegroting 2019 van de 

Regio Rivierenland. 

 

Port.houder: Burgmeeester 

1. De gemeenteraad voor te 

stellen om in te stemmen met 

de jaarstukken 2017 en 

programmabegroting 2019 van 

de Regio Rivierenland. 

2. De gemeenteraad voor te 

stellen om in te stemmen met 

het voorstel voor 

resultaatbestemming 2017 om  

€ 172.000.00 uit te keren aan 

de deelnemende gemeenten. 

3. De gemeenteraad voor te 

stellen om in te stemmen met 

de begroting 2019 van Regio 

Rivierenland. 

4. De gemeenteraad voor te 

stellen om in te stemmen met 

de conceptbrief aan Regio 

Rivierenland. 

De jaarstukken 2017 van 

de Regio Rivierenland zijn 

afgesloten met een positief 

resultaat van  € 

172.000,00. Het DB van 

de Regio Rivierenland stelt 

voor het gehele resultaat 

uit te keren aan de 

deelnemende gemeenten. 

Het college heeft besloten 

om in te stemmen met de 

jaarstukken 2017 en het 

voorstel tot 

resultaatbestemming. 

Daarnaast heeft het 

college besloten om in te 

stemmen met de begroting 

2019 van de Regio 

Rivierenland. 

4.2 (R&B), 1-5-2018. 

 

Addendum bij het Maatschappelijk 

Vastgoedbeleid 2016. 

 

Port.houder: Van Hoften 

1. In te stemmen met het Addendum 
bij het maatschappelijk 
vastgoedbeleid 2016. 

2. In te stemmen met het 

bijgevoegde raadsvoorstel. 

 

Het college heeft besloten 

om in te stemmen met het 

Addendum bij het 

maatschappelijk 

vastgoedbeleid 2016. 

4.3 (BVEB, team Fin), 15-5-2018. 

 

Raad 5 juli 2018 

Bestemming jaarrekeningresultaat 

2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

Het college heeft een conceptbesluit 
genomen over de 
resultaatbestemming 2017, die 
volgende week nog gecorrigeerd kan 
worden. 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten de 

bestemming van het 

voordelige resultaat van de 

jaarrekening 2017 groot    

€ 2.406.000,00 aan te 

bieden aan de raad ter 

vaststelling. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.4 (BVEB, team Fin), 18-5-2018. 

 

Raad 6 juni 2018 

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 

programmabegroting 2019 en 

meerjarenraming 2020-2021. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. De gemeenteraad voor te stellen 
om in te stemmen met de 
programmabegroting 2019 en de 
meerjarenraming 2020-2021 van 
de gemeenschappelijke regeling 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. 

2. De gemeenteraad voor te stellen 
om in te stemmen met de 
conceptbrief aan Stadsgewest ’s-
Hertogenbosch. 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten om de 

gemeenteraad voor te 

stellen om geen zienswijze 

in te dienen voor de 

begroting 2019 en 

meerjarenraming 2020-

2021 Stadsgewest ’s-

Hertogenbosch. 

4.5 (BVEB, team Fin), 22-5-2017. 

 

Raad 5 juli 2018 

Jaarstukken 2017. 

 

Port.houder: De Vreede 

 

 

 

Het college heeft een conceptbesluit 
genomen over de jaarstukken 2017, 
die volgende week nog gecorrigeerd 
kan worden. 

Het college van Maasdriel 

heeft besloten de concept 

jaarstukken 2017 

(jaarverslag en 

jaarrekening) aan te 

bieden aan de raad ter 

vaststelling. 

4.6 (B&R), 6-5-2018. 

 

Raad 6 juni 2018 

Jaarrekening ODR 2017 en 

Programmabegroting 2019 ODR. 

 

Port.houder: De Vreede 

1. Een concept zienswijze voor te 

leggen aan de gemeenteraad 

op de resultaatbestemming 

jaarrekening 2017  

om niet in te stemmen met het 

storten van € 254.278,00 in 

een nieuw te vormen 

bestemmingsreserve 

huisvesting. 

2. Een concept zienswijze voor te 

leggen aan de gemeenteraad 

om in te stemmen met de 

programmabegroting 2019 van 

de ODR.  

3. In te stemmen om bijgevoegde 

concept brief aan het Dagelijks 

Bestuur van de ODR ter 

besluitvorming voor te leggen 

aan de raad. 
 

Het college adviseert de 

gemeenteraad een 

zienswijze in te dienen op 

de resultaatbestemming 

jaarrekening 2017 ODR en 

niet in te stemmen met het 

storten van € 254.278,00 

in een nieuw te vormen 

bestemmingsreserve 

huisvesting. Tevens 

adviseert het college de 

gemeenteraad in te 

stemmen met de 

programmabegroting 2019 

van de ODR. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.7 (B&R), 22-5-2018. 

 

Raad 6 juni 2018 

Jaarstukken 2017 Werkzaak 

Rivierenland. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. Instemmen met bijgaande 

concept zienswijze op de 

jaarstukken 2017 Werkzaak 

Rivierenland en deze ter 

besluitvorming voorleggen aan 

de raad. 

2. Instemmen om de zienswijze 

als concept te versturen aan 

Werkzaak Rivierenland. 
 

Werkzaak Rivierenland is 

voor gemeente Maasdriel 

de uitvoerder van de 

Participatiewet. Op 28 

maart 2018 heeft de 

gemeente Maasdriel de 

jaarstukken 2017 

ontvangen. De 

gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten 

hebben de mogelijkheid 

een zienswijze in te dienen 

op deze stukken. De 

gemeente Maasdriel stemt 

in met de jaarstukken 

2017.  

 

4.8 (B&R), 4-5-2018. 

 

Raad 6 juni 2018 

Zienswijze jaarstukken 2017, 

begrotingswijziging 2018 en 

begroting 2019 GGD. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het 

raadsvoorstel en zienswijze op 

jaarstukken 2017 GGD 

Gelderland-Zuid. 

2. In te stemmen met het 

raadsvoorstel en zienswijze op 

begrotingswijziging 2018 Veilig 

Thuis. 

3. In te stemmen met het 

raadsvoorstel en zienswijze op 

conceptbegroting 2019 GGD 

Gelderland-Zuid. 

 

De GGD Gelderland-Zuid 

heeft de jaarstukken 2017, 

begrotingswijziging 2018 

Veilig Thuis en de 

conceptbegroting 2019 

voor zienswijze aan de 

gemeenteraad voorgelegd. 

De gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten 

hebben ieder de 

mogelijkheid een 

zienswijze in te dienen. 

Het AB moet de 

zienswijzen betrekken bij 

de uiteindelijke vaststelling 

van de stukken in de 

vergadering van het AB op 

28 juni 2018. 

4.9 (SD), 15-5-2018. 

 

Beantwoording vragen 

PvdA/GroenLinks over pgb’s. 

 

Port.houder: Sørensen 

Akkoord te gaan met de 
beantwoording van de vragen door 
de PvdA/GL fractie over 
persoonsgebonden budgetten. 

De PvdA/GL fractie heeft 

vragen gesteld over de 

persoonsgebonden 

budgetten. Dit is gedaan 

naar aanleiding van een 

artikel in een landelijke 

krant over afname van het 

aantal cliënten met pgb’s. 

In het antwoord geeft het 

college aan hoe de 

gemeente omgaat met 

aanvragen voor pgb’s. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.10 (BVEB, team I&A), 18-5-2018. 

 

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 

Regionaal Archief  Rivierenland 

(RAR), 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Aan het dagelijks bestuur van het 
RAR voor wat betreft de 
jaarrekening 2017 geen 
zienswijze kenbaar te maken. 

2. Aan het dagelijks bestuur van het 
RAR voor wat betreft de 
begroting 2019 geen zienswijze 
kenbaar te maken. 

 

Het Regionaal Archief 

Rivierenland (RAR) heeft 

de jaarrekening 2017 en 

begroting 2019 aan de 

raad toegezonden. 

De raad heeft gelegenheid 

tot het indienen van 

zienswijzen op deze 

documenten. 

 


