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4 Bespreking openbare agenda

4.1 Programmabegroting 2020-2023

1. Het college stelt de programmabegroting 2020-2023 vast.

2. Het college stuurt de programmabegroting naar de raad voor bespreking en vaststelling.

Besluit Het college stemt in conform advies, met inachtneming dat er één zin
op pagina 43 (over leges) is weggehaald in de versie zoals die
voorgelegd is. 

Op 21 oktober is er een technische avond met de raad.

 

4.2 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD-Gelderland-Zuid 3 oktober 2019.

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid
van 3 oktober 2019;

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

Besluit Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 3 oktober 2019. In deze
vergadering wordt gesproken over de managementrapportage van de
GGD. Verder wordt gevraagd het mandaat van de GGD in het kader
van de Wmo uit te breiden. Ook is een wijziging van de
gemeenschappelijke regeling in voorbereiding. Wethouder Sørensen
brengt hier het standpunt in.

Het college besluit conform advies.

4.3 Reactie brief Legaltree inzake oprichting GR Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk
Rivierenland

1. Instemmen met de reactie op de brief van Legaltree namens Glasvezel buitenaf B.V em CAIW
Diensten BV inzake het oprichten van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland.

2. De raad te informeren over onze reactie.



Besluit Het college heeft ingestemd met de beantwoording, mede namens de
raad, van de brief die Legaltree namens Glasvezel buitenaf B.V en
CAIW Diensten BV naar college en raad heeft gestuurd. In deze brief
wordt aangegeven dat de gemeente Maasdriel in strijd handelt met het
materiële zorgvuldigheidsbeginsel, de aanbestedings- en
mededingingsregels en wordt opgeroepen om af te zien van het
oprichten van de Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). In de beantwoording wordt
onderbouwd dat de oprichting van de UBR en de gunning van de
opdracht voor een breedbandnetwerk juist wel voldoen aan alle wet-
en regelgeving en rechtsbeginselen.

Het college stemt in conform advies, en voegt een besluit toe: de raad
te informeren over onze reactie (afschrift toesturen naar de raad).

4.4 Advies Algemeen Bestuur ODR 7 oktober 2019

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Rivierenland van 7 oktober 2019;

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder De Vreede als bestuurlijke
vertegenwoordiger.

Besluit Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) van 7
oktober 2019. Wethouder De Vreede brengt hier het collegestandpunt
in. Op de agenda staan onder andere de bestuursrapportage 2019,
begrotingsrichtlijnen 2021 en het productenboek (beschrijving van de
te leveren producten door de ODR).

Het college stemt in conform advies.

4.5 Normenkader 2019 gemeente Maasdriel

Akkoord te gaan met het normenkader voor 2019 voor gemeente Maasdriel.

Besluit Het college stelt het normenkader 2019 voor gemeente Maasdriel ten
behoeve van de interim controle en jaarrekeningcontrole vast.

4.6 Invoering Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang (Wvggz/Wzd) en relatie met Plan van aanpak
personen met verward gedrag



1. Instemmen met de voorgestelde implementatie van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg
en dwang (Wvggz/Wzd) en de daaruit volgende beslispunten;

1. Het verplichte meldpunt voor de aanpak personen met verward gedrag efficiënt en
effectief te combineren met het meldpunt voor de uitvoering van de Wvggz/Wzd;

2. Opdracht voor 2020 te verstrekken aan- Farent voor een subregionaal
Crisisinterventieteam (CIT) voor personen met verward gedrag en de Wvggz-taken
‘aannemen meldingen’ en ‘horen’ en;het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg
(CvTB) voor de Wvggz-taken ‘triageren meldingen’ en ‘uitvoeren van een
verkennend onderzoek’;

3. De inkoop en contractering van een ICT-systeem voor de Wvggz en de Wzd voor
acht gemeenten in de Meierij/ Bommelerwaard te laten uitvoeren door de Regionale
Inkoop Organisatie Zorg (RIOZ);

4. Het Addendum op de Samenwerkingsovereenkomst Specialistische hulp Wmo
Meierij 2017-2019 vast te stellen (zie bijlage 1) en de wethouder te machtigen te
tekenen namens de gemeente;

5. Verhoging vast te stellen van het inkoopkader specialistische hulp Wmo 2020
Meierij/ Bommelerwaard met € 656.724 voor de subregionale inkoop bij Farent en
het CvTB waarbij de financiële gevolgen worden meegenomen in het Inkoopbesluit
2020 dat in het najaar van 2019 zal worden voorgelegd aan de colleges van de acht
gemeenten in de subregio;

6. Vooruitlopend op het vaststellen van de begroting 2020 een bijdrage vast te stellen
van de gemeente Maasdriel van € 54.190 voor 2020 voor de subregionale inkoop
bij Farent en het CvTB;

7. Het niet opleggen van de verplichting uit het inkoopkader Specialistische hulp Wmo
Meierij van Social return on investment aan Farent en het CvTB;

8. In te stemmen met deelname van burgemeester en wethouder zorg aan een
subregionale oefensessie crisismaatregel Wvggz in het najaar van 2019;

9. In te stemmen met de voorgestelde inrichting en werkwijze van het verplichte
regionale overleg Wvggz onder het voorbehoud van instemming door de
Bestuurlijke Regiegroep Integrale Veiligheid Brabant-Oost op 21 oktober 2019;

2. Bijgaande brief over de invoering van de Wvggz/ Wzd ter kennisname sturen aan de raadsleden
(bijlage 7).

Besluit Op 1 januari 2020 worden nieuwe wetten van kracht waardoor
mensen met psychische problemen die zichzelf of anderen ‘ernstig
nadeel’ kunnen toebrengen verplichte zorg kunnen krijgen die
ambulant wordt aangeboden. Een opname in een kliniek blijft mogelijk
maar wordt een laatste optie. Het gaat om de Wet verplichte ggz
(Wvggz) voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid en de Wet
zorg en dwang (Wzd) voor inwoners met een psychogeriatrische
aandoening of een verstandelijke beperking. De zorg voor deze
inwoners wordt per regio geregeld. Maasdriel en Zaltbommel sluiten
hiervoor aan bij de regio Meierij. Vooral de Wvggz brengt nieuwe
taken met zich mee voor de gemeente. Wanneer een inwoner
vermoedt dat iemand verplicht zorg nodig heeft, kan hij dat vanaf
januari 2020 melden bij de gemeente. Zo’n melding kan leiden tot een
onderzoek. Wanneer blijkt dat verplichte zorg volgens de Wvggz nodig
is, vraagt de gemeente hierover via de officier van justitie een besluit
van de rechter. Wanneer iemand zich in een ernstige crisis bevindt,
kan de burgemeester dit besluit nemen.

Het college stemt in conform advies en voegt bij beslispunt 4 het
volgende toe: 'en de wethouder te machtigen namens de gemeente te
tekenen'.
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