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Locatie
Voorzitter
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B&W-kamer
Henny van Kooten
Geeske 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

Wijzigingsbesluit aanwijzingsbesluiten.

Het besluit ‘Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluiten Algemene Plaatselijke Verordening Maasdriel
2018’ vast te stellen, waarmee de waterberging aan de Duitse Weistraat gedeeltelijk is toegevoegd
als honden losloopgebied en het wijzigingsbesluit wordt geconsolideerd met de bestaande
aanwijzingsbesluiten
Besluit
4.2

Conform advies.

Deelvisie Groen en Bomen - Commissie Ruimte 2-10-2019 + Raad 24-10-2019

1. Vaststellen inspraakmethode.
2. De Deelvisie Groen en Bomen vrijgeven voor behandeling door gemeenteraad.
3. Vaststellen raadsvoorstel Deelvisie Groen en Bomen.
Besluit
4.3

Conform advies.

Schriftelijke vragen ex artikel 34 RvO CDA Maasdriel 2019-19

In te stemmen met bijgevoegd conceptvoorstel beantwoording vragen ex artikel 34 RvO CDA
Maasdriel 2019-19
Besluit
4.4

Conform advies.

Uitbreiding inzet Bibob-instrument t.a.v. exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten

Te besluiten Bibob van toepassing te verklaren voor exploitatievergunningen huisvesting
arbeidsmigranten anticiperend op het nieuwe Bibob-beleid.
Besluit
4.5

Conform advies.

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Maasdriel

Vast te stellen de Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Maasdriel met bijbehorende
aangifteformulieren (bijlage A,B,C).
Besluit

Conform advies.

4.6

Raadsinformatiebrief "Toenemende kosten onderhoud openbare ruimte"

1. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de toenemende kosten van
het onderhoud van de openbare ruimte.
2. Besluiten dat de overschrijdingen van de budgetten voor 2019 opgevangen moeten worden
binnen de overige budgetten van de programma’s en hierover via de jaarrekening
verantwoording af te leggen.
Besluit
4.7

Conform advies.

Benoeming leden cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard

1. Akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw M. Boas, mevrouw T. Schippers en de
heer A. den Tek als lid van de cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard per
01-09-2019
2. Kennis te nemen van het vertrek van de heer Korteweg en de heer Van Zuilekom
3. Instemmen met de benoemings- en bedankbrief
Besluit
4.8

Conform advies.

Jaarverslag leerplicht 2018-2019

1. In te stemmen met het jaarverslag leerplicht 2018-2019.
2. Het jaarverslag leerplicht 2018-2019 ter kennisname voor te leggen aan de commissie S&F
en de raad.
Besluit
4.9

Conform advies.

Ontwerpbestemmingsplan - en ontwerp van het beeldkwaliteitsplan voor Drielseweg 44-46 te
Hedel.

1. In te stemmen met het ontwerp ‘‘Buitengebied Herziening 2019, Drielseweg 46a’ (BP1128)
en om dit plan vrij te geven voor zienswijzen en op gebruikelijke wijze te publiceren.
2. In te stemmen met het ontwerp ‘Beeldkwaliteitsplan Drielseweg 46 te Hedel’ en om dit plan
vrij te geven voor zienswijzen en dit op gebruikelijke wijze te publiceren.
3. Te besluiten om bij vaststelling aan de gemeenteraad voor te stellen dat er geen
exploitatieplan vast gesteld hoeft te worden.
Besluit
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Conform advies.

