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                   B&W BESLUITENLIJST PERS 
  

Vergadering van burgemeester en wethouders op  dinsdag 19 juni 2018  No. 2018-23 

 

Aanwezig: : burgemeester H. van Kooten, wethouders J.H.L.M. de Vreede ,E.H.C. van Hoften,  

mevrouw J.H.A.Sørensen, P.A. de Vries en secretaris  A.P.J.M. de Jong 

   

nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.1 (BVEB, team I&A), 11-6-2018. 

 

Informatiebeleidsplan 2018-2019 en 

activiteitenkalender. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Te besluiten het 

informatiebeleidsplan, het 

informatieveiligheidsbeleid, het 

informatieveiligheidsplan, het 

geo-informatiebeleid voor de 

jaren 2018 -2019 en de 

bijbehorende 

activiteitenkalender vast te 

stellen.  

2. Te besluiten de raad voor te 

stellen de vrijgevallen 

investeringskredieten uit de 

harmonisatiekalender, 

budgetneutraal in te zetten 

voor activiteiten uit het 

Informatiebeleidsplan 2018-

2019. 

3. Te besluiten het bestuur 

van de BVEB het mandaat 

te geven om alleen 

voorstellen voor tekstuele 

aanpassingen in de tekst 

van de beleidsplannen, 

door te voeren.  

 

Vanuit de 

bedrijfsvoeringseenheid 

Bommelerwaard (BVEB) 

werkten wij samen met 

gemeenten Maasdriel en 

Zaltbommel aan een 

informatiebeleidsplan voor 

de drie organisaties. Het 

informatiebeleidsplan 

beschrijft aan de hand van 

drie thema’s hoe wij de 

informatievoorziening van 

de drie organisaties 

inrichten aan de hand van 

de thema’s 

dienstverlening, veiligheid 

en geo-informatie. 

4.2  (HRM), 7-6-2018. 

 

Verrekening neveninkomsten 2017. 

 

Port.houder: Burgemeester 

1. Vast te stellen dat geen 

verrekening moet plaatsvinden 

over de neveninkomsten 2017 

bij wethouder De Vreede en 

burgemeester Van Kooten 

omdat de hoogte van de 

neveninkomsten onder de 

drempelwaarde blijft. 

2. Vast te stellen dat op basis van 

de verstrekte antwoorden geen 

verrekenplicht 2017 geldt voor 

wethouder Van den Anker en 

wethouder Sørensen. 

 

Neveninkomsten van de 

burgemeester en de 

wethouders moeten 

verrekend worden met hun 

inkomen. Dit hoeft niet als 

de inkomsten lager zijn 

dan 14% van hun salaris 

en als er sprake is van 

deeltijd-bestuurders. Voor 

het jaar 2017 is 

vastgesteld dat er geen 

verrekening nodig is. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.3  (B&R), 11-6-2018. 

 

Beantwoording herhaalvragen 

PvdA/GL over casus jeugdzorg. 

 

Port.houder: Sørensen 

Akkoord gaan met  bijgaande 

beantwoording over de 

herhaalvragen door de PvdA/GL 

fractie over hulpverlening in een 

specifiek gezin. 

 

De PvdA/ GL fractie wil 

antwoorden op vragen 

over het proces van 

hulpverlening in een 

specifiek gezin. De vragen 

zijn gesteld naar 

aanleiding van artikelen in 

de krant. Het college geeft 

geen informatie over 

specifieke situaties en 

heeft aangegeven hoe de 

gemeente in het algemeen 

omgaat met meldingen 

over onveilige situaties. 

Ook in tweede instantie 

verstrekt het college geen 

informatie. Het college 

geeft aan waarom het 

onmogelijk is om te 

antwoorden op de 

gestelde vragen.  

 

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

 

Verlenging project dyslexie regio De 

Meijerij. 

 

Port.houder: Sørensen 

1. In te stemmen met het 

verlengen van deelname aan 

het project dyslexie voor de 

regio De Meierij. 

2. De kosten van € 9.649 te 

dekken uit het budget EED 

 

Binnen het 

samenwerkingsverband 

primair onderwijs De 

Meierij wordt een project 

uitgevoerd rondom de 

toeleiding en begeleiding 

van dyslexievraagstukken. 

De gemeente is financieel 

verantwoordelijk voor de 

diagnose en behandeling 

van ernstige enkelvoudige 

dyslexie (EED) en neemt 

deel aan dit project. De 

looptijd van het project 

wordt verlengd tot en met 

2019. 
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nr. Onderwerp en portefeuillehouder Besluit Openbare samenvatting 

4.5 (B&R), 15-5-2018. 

 

Verzoek Stichting Stop 

Kinderarmoede. 

 

Port.houder: Sørensen 

In te stemmen met bijgevoegde 

concept-antwoordbrief met betrekking 

tot bestrijding van kinderarmoede van 

Stichting Stop Kinderarmoede 
 

Stichting Stop 

Kinderarmoede heeft de 

gemeente Maasdriel om 

samenwerking gevraagd. 

Het betreft een 

samenwerking voor het 

leveren van verjaardags- 

en kledingpakketten aan 

huishoudens met een 

minimuminkomen. Het 

college heeft besloten het 

verzoek tot samenwerking 

af te wijzen. Binnen de 

Bommelerwaard worden 

huishoudens met een 

minimuminkomen al op 

een vergelijkbare manier 

ondersteund. 

 


