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4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019-2021 

Het college wordt voorgesteld om in te stemmen met: 

1. het principeakkoord Cao Gemeenten met een looptijd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2021 

2. het plaatsen van de volgende opmerking in het reactieformulier: De gemeente Maasdriel is hetniet 

eens met de werkgeversbijdrage waarmee de gemeente de vakbonden compenseert voor de inzet van 

vakbonden voor werknemers die geen vakbondslid zijn en dus geen vakbondscontributie betalen. 

 Besluit conform advies . 

 

4.2 Verslag Handhaving APV 2018 

1. Kennis te nemen van het verslag Handhaving APV 2018 

2. Verslag ter kennisgeving naar de raad te zenden. 

 Besluit conform advies. 

4.3 Bestuursrapportage 2019 

1. De bestuursrapportage 2019 aan te bieden aan de gemeenteraad op 19 september 2019. 

2. De ambtelijke organisatie opdracht te geven om de tekorten op het sociaal domein teonderzoeken en 

in het laatste kwartaal van 2019 met oplossingen te komen zodat de opgelegde taakstelling 

gerealiseerd wordt. 

 Besluit conform advies.  

4.4 Aanleg rotonde op kruispunt Van Heemstraweg (N322) met HC de Jonghweg/Achterdijk 

1. In te stemmen met aanleg rotonde op kruispunt Van Heemstraweg (N322) met HC de 

Jonghweg/Achterdijk. 

2. Raadsvoorstel ten behoeve van de kredietaanvraag vast te stellen 

 Besluit conform advie.s 

4.5 Zienswijze bestuursrapportage 2019 Werkzaak Rivierenland 



1. In te stemmen met bijgaand conceptraadsvoorstel met betrekking tot de bestuursrapportage 

2019 Werkzaak Rivierenland. 

 Besluit  conform advies. 

4.6 Voorbereidingskrediet t.b.v. het ontwikkelen van een woongebied op de voormalige korfbalvelden te 

Well 

De raad voor te stellen een voorbereidingskrediet ter grootte van € 

130.000,- beschikbaar te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

Besluit conform advies. 

4.7 Raadsvoorstel tot vaststellen van de budgetten voor de invoering van de Omgevingswet 

Beslispunten : 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel tot het vaststellen van de budgetten voor de invoering van de 

Omgevingswet en de raad voor te stellen: 

a. Voor 2019 € 310.000,-- budget beschikbaar te stellen voor de invoering van de Omgevingswet; 

b. In de meerjarenbegroting € 690.000,-- op te nemen voor de invoering van de Omgevingswet voor 

dejaren 2020-2024; 

c. Deze budgetten te dekken uit de reserve precariobelasting. 

 Besluit conform advies. 

4.8 Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied herziening 2018, St. Odradastraat 55-57’ 

1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

herziening 2018, St. Odradastraat 55-57’ gewijzigd vast te stellen; 

2. In te stemmen met de bijgevoegde ‘’Nota van zienswijzen’’ en voorgestelde wijzigingen. 

Besluit conform advies. Het voorliggend voorstel is in lijn met de eerdere besluitvorming in het college. De 

collegeleden van SSM willen iedere schijn van belangenverstrengeling voorkomen en het college wil het in de 

raad van september agenderen. 
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