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4.1 Verordening maatschappelijke ondersteuning Maasdriel 2020- cie S&F 26-11-

2019/Raad 

12-12-2019 

1. Instemmen met bijgaand raadsvoorstel. 

2. Instemmen met bijgaande concept-verordening. 

3. De concept-verordening voorleggen aan de raad ter vaststelling 4. de 

Participatieraad informeren conform bijgaande concept-brief. 

 Besluit Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen de 

verordening maatschappelijke ondersteuning 

Maasdriel 2020 vast te stellen. Het betreft 

aanpassingen aan de bestaande verordening. Met 

name hetinvoeren van het abonnementstarief door 

de rijksoverheid maakt aanpassing van de 

verordening noodzakelijk. 

het college stemt in conform advies 

  

4.2 Raadsinformatiebrief stand van zaken moties 

1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief over de stand van zaken van 

moties en deze toe te sturen aan de raad. 

2. Met de griffier in overleg te treden om moties, toezeggingen, (schriftelijke) 

vragen en amendementen overzichtelijk te houden en een heldere 

rolverdeling af te spreken over registratie en afhandeling. 

Besluit De moties die de gemeenteraad in meerderheid 

heeft aangenomen, pakt het college op en probeert 

deze zo snel mogelijk af te handelen. In een 

periodieke raadsinformatiebrief geeft het college de 

raad een overzicht van alle openstaande moties. 

Wat betreft het college staan er nu nog zeven 

moties open. 

Het college stemt in conform voorstel. 

  



4.3 Definitief oprichten GR UBR en aanwijzing lid AB 

1. Gelet op het raadsbesluit van 19 september jl. de gemeenschappelijke 

regeling (GR) Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland (UBR) te 

treffen. 

2. Wethouder JH de Vreede aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur 

(AB) van voornoemde gemeenschappelijke regeling. 

3. Burgemeester Van Kooten aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het 

AB. 

 Besluit De gemeenteraad is op 19 september jl. akkoord gegaan met de 

oprichting van de gemeenschappelijke regeling (GR) 

Uitvoeringsorganisatie Breedband Rivierenland 

(UBR). Als formele laatste stap heeft het college in 

vervolg hierop besloten tot het definitief aangaan 

van de UBR. Verder heeft het college besloten 

wethouder De Vreede aan te wijzen als lid van het 

algemeen bestuur van deze gemeenschappelijke 

regeling. 

Het college stemt in conform advies. 

  

4.4 Consultatieronde Notitie uitgangspunten Regionale Energie Strategie (RES)--Cie 

Ruimte 

30-10-2019 

De commissie Ruimte advies te vragen over de spelregels voor de RES en het RES-

bod zoals verwoord in bijgevoegde conceptnotitie Uitgangspunten RES 

 Besluit Alle regio’s in Nederland stellen een Regionale Energie Strategie 

(RES) op. Een RES is een strategie om in een regio 

tot een duurzame energievoorziening te komen, op 

basis van duurzame elektriciteit en warmte. De 

gemeenten in Rivierenland vormen samen een 

regio. Om als regio een strategie op te stellen en 

een zogenaamd “bod” uit te kunnen brengen aan 

het Rijk, is het nodig dat alle gemeenten samen 

optrekken. De gemeente Maasdriel wil met de 

andere gemeenten afspraken maken over hoe te 

komen tot het opstellen van de strategie en het bod 

en wie op welk moment welke besluiten kan 

nemen. Met dit stuk wordt de raadscommissie 

Ruimte gevraagd of de regio op de goede weg zit.  

Het college stemt in conform advies. 

  


