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nr.
4.1

Onderwerp en portefeuillehouder
(RO), 7-2-2019.

Besluit
1. In te stemmen met het
bestemmingsplan
Bestemmingsplan voor de
‘Buitengebied, herziening
vergroting van het agrarisch
2018, Molen Achterdijk 3”
bouwblok aan de Molenachterdijk 3
(BP1138)
in procedure brengen.
2. Het bestemmingsplan als
ontwerp ter inzage te leggen;
Port.houder: Burgemeester
3. De commissie mer vragen een
advies uit te brengen over het
bestemmingsplan.
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Openbare samenvatting
Het college heeft ten behoeve
van de uitbreiding van
zuivelboerderij Den Eelder
aan de Molen Achterdijk 3 in
Well besloten het
bestemmingsplan als ontwerp
ter inzage te leggen en de
commissie mer advies te
vragen over de milieueffecten.
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nr.
4.2

Onderwerp en portefeuillehouder
(I&A), 15-2-2019.
Offerte BSR en advies BAG taken.
Port.houder: Burgemeester
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Besluit
1. Kennis te nemen van het
aanbod van de BSR om BAGtaken voor de gemeente
Maasdriel uit te gaan voeren;
2. Het besluit van het bestuur
van de BVEB, d.d. 18
december 2018, om de
uitvoering van de BAG-taken
van gemeente Maasdriel
binnen de BVEB te houden,
integraal over te nemen;
3. De BSR te informeren dat de
gemeente Maasdriel geen
gebruik maakt van de offerte,
aangeboden aan wethouder
De Vreede, d.d. 23 juli 2018.

Openbare samenvatting
De Belastingsamenwerking
Rivierenland (BSR) deed een
aanbod aan gemeente
Maasdriel om de uitvoering
van de Basisregistratie
Adressen en Gebouwen
(BAG) van de gemeente
Maasdriel, onder te brengen
bij de BSR.
De verantwoordelijkheid voor
een correcte uitvoering van
enkele GEO-basisregistraties,
waaronder de BAG, is door
gemeente Maasdriel belegd
binnen de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
(BVEB).
Het beheer van de
basisregistraties is een
kerntaak van gemeenten en
gemeenten zijn verantwoordelijk voor een juist en
veilig gegevensbeheer.
Vanwege de samenhang met
de overige basisregistraties
kiest gemeente Maasdriel er
nu voor om de uitvoering te
behouden binnen de BVEB.
Gemeente Maasdriel en BSR
gaan binnenkort wel met
elkaar in gesprek over de
samenwerking om te kijken
op welke wijze zij elkaar
kunnen versterken.
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nr.
4.3

Onderwerp en portefeuillehouder
(directie) 22-2-2019.
Beantwoording schriftelijke vragen
CDA Lintje voor Jonge Helden in
de Bommelerwaard.
Port.houder: Burgemeester
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Besluit
Akkoord met verzenden brief naar
raad.

Openbare samenvatting

Maatschappelijke
verenigingen en
organisaties hebben
steeds meer te kampen
met een tekort aan
vrijwilligers. Dit geldt ook in
onze gemeenten.
Maatschappelijke
activiteiten komen hierdoor
onder druk te staan en
verdwijnen in sommige
gevallen. Ook de rol van
mantelzorgers in de zorg
wordt steeds belangrijker.
CDA Zaltbommel en CDA
Maasdriel vinden het
belangrijk dat ook jongeren
gestimuleerd worden om
vrijwilligerswerk te doen en
hiervoor waardering
krijgen. Het invoeren van
een lintje voor deze Jonge
Helden draagt daar aan bij.
krijgen.
Deze vragen zijn door
fractie van CDA Maasdriel
ook ingediend bij de
gemeente Zaltbommel.
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