
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-24 

 
Datum 18-06-2019 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 

Voorzitter H. van Kooten 

Gemeentesecretaris mevrouw G.T. Wildeman 

 
Aanwezigen E.H.C. van Hoften , H. van Kooten , A. Sørensen , J.H. de Vreede , P.A. de Vries 

 
4 Bespreking openbare agenda 

 
 

4.1 Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 19 juni 2019 
 
 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Regio Rivierenland van 
19 juni 2019; 

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door burgemeester Van Kooten als bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

 
Besluit Conform advies. 

 
4.2 Advies Algemeen Bestuur ODR 24 juni 2019 

 
 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst 

Rivierenland van 24 juni 2019; 
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder De Vreede als bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

 
Besluit Conform advies. 

 
4.3 Vaststelling gemeenschappelijke regeling BSR 2019 

 
 

Vaststelling van de gemeenschappelijke regeling BSR 2019 conform het aangeboden voorstel 

Besluit Conform advies. 

4.4 Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland 
 
 

De voorgestelde wijzigingen op de Gemeenschappelijke Regeling van Werkzaak Rivierenland vast 

te stellen. 

 
Besluit Conform advies. 

 
4.5 Algemene vergadering van aandeelhouders Vitens NV d.d. 12 juni 2019 (o.a. vaststelling dividend 

2018) 



kennis te nemen van het dividendvoorstel van Vitens van 2 april 2019 over de jaarcijfers 2018 (er is 

reeds bepaald dat het college de aandeelhoudersvergadering op 12 juni niet bijwoont); 

 
- het voorgenomen dividend van Vitens 2018 bedraagt voor Maasdriel € 19.227,60. De raming 

2019 bedraagt € 70.719. Een negatief verschil van € 51.491. Alle dividenden aanpassen via berap 

2019 en begroting 2020. 

 
Besluit Conform advies. 

 
4.6 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 21 juni 2019 

 
 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Werkzaak Riviereland 
van 21 juni 2019. 

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Sørensen als bestuurlijke 

vertegenwoordiger. 

 
Besluit Conform advies. 

 
4.7 Vooroverleg Drielse Bosch 

 
 

1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek vooroverleg voor het Drielse Bosch 
ingediend door Montoya Beheer B.V. op 29 maart 2019. 

2. In te stemmen met bijgevoegde tekst voor de antwoordbrief. 

 
Besluit Conform advies. 

 
4.8 Beantwoording vragen VVD 2019-14 inzake waarborgen privacy in het sociaal domein. 

 
 

1. Instemmen met de beantwoording van de vragen van de VVD over waarborgen privacy in 
het sociaal domein middels bijgaande brief. 

2. Bijgaande brief verzenden naar de gemeenteraad. 

 
Besluit Conform advies. 

 
4.9 Memo erratum op raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 2019. 

 
 

1. Instemmen met erratum 

 
2. en daarnaast in te stemmen met het eventueel nog doorvoeren van beperkte tekstuele 

aanpassingen indien die nodig mochten zijn om formeel juridische gronden. 

 
Besluit Conform advies, aanvullend besluit: 

 
3. Te zorgen voor een nieuw aangevuld raadsvoorstel waarin de 

zaken uit het erratum zijn verwerkt; onder intrekking van het eerder 

vastgestelde raadsvoorstel. 

 
4. Alle indienders van zienswijzen een brief toe te sturen met daarin 

aangegeven welke aanpassingen zijn doorgevoerd. 


