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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-45 

Datum 03-12-2019 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Henny van Kooten 

Gemeentesecretaris Geeske Wildeman 

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

Bespreking openbare agenda 

4.1 Jaarverslag gemeentearchivaris 2018, gemeente Maasdriel 

1. De aanbevelingen over te nemen die in het jaarverslag van de archiefinspecteur worden
gedaan, m.b.t.het archief van de gemeente Maasdriel;

2. Te besluiten om niet met voorrang de gemeenschappelijk regeling BVEB aan te passen in
verband met een fout in de tekst, maar dit mee te nemen met een volgende reguliere
wijziging;

3. De raadsbrief m.b.t. het archief- en inspectierapport gemeente Maasdriel over 2018,
alsmede het verslag van de archiefarchivaris over 2018, ter kennisname beschikbaar te
stellen aan de raad. 

Besluit De archiefinspecteur van het Regionaal Archief Rivierenland heeft
haar bevindingen verwerkt in een inspectiejaarverslag over 2018.
Naar aanleiding van het inspectiebezoek en alle contacten die er zijn
geweest, doet de inspecteur een aantal aanbevelingen. Sommige
aanbevelingen zijn inmiddels gerealiseerd, andere nog niet. De
archiefinspecteur spreekt haar waardering uit over de grote
inspanning waarmee in 2018 een start is gemaakt om het archief van
de gemeente Maasdriel weer in een goede staat terug te brengen. In
dit bestuursvoorstel treft u een overzicht van de aanbevelingen aan. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Vaststellen 1e wijziging Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 

De 1e gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
vaststellen 

Besluit De gemeenteraad heeft op 14 november 2019 het college
toestemming gegeven de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (GR BVEB) vast te stellen.
Met dit besluit wordt gewijzigde regeling door het college vastgesteld. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Ambtelijk advies ingelast Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 5 december 2019 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland
van 5 december 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 Werkzaak Rivierenland van 5 december 2019.
Wethouder Sørensen brengt hier het standpunt in. 

Op de agenda staan de Kadernota 2021 en de Bestuurlijke agenda
2020 ter besluitvorming. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Benoeming leden cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard 

1. Akkoord te gaan met de benoeming van mevrouw H. Vos en mevrouw L. van der Linden als
leden van de Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard met ingang van 3 december
2019 

2. Instemmen met de benoemingsbrieven 

Besluit Het college heeft mevrouw H. Vos en mevrouw L. van der Linden
benoemd als leden van de Cliëntenraad Sociaal Domein 
Bommelerwaard. De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel willen hun
dienstverlening zo goed mogelijk inrichten en laten aansluiten op de
behoefte die er leeft onder haar inwoners. Dit doen zij met behulp van
een cliëntenraad. De cliëntenraad adviseert het college over het beleid
van de gemeente en de uitvoering daarvan. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Zienswijze kaderbrief 2021 van de GGD Gelderland-Zuid - Raad 12 december 2019 

De gemeenteraad te adviseren: 

1. In te stemmen met de volgende kanttekeningen: 
2. van een financiële uitzetting in relatie tot de uitwerking van de meerjarenstrategie 2020 – 

2023 kan niet op voorhand sprake zijn; 
3. indien het Rijksvaccinatieprogramma tijdig is aangepast, de GGD de uitzetting voor deze 

kostenpost meeneemt in haar begroting 2021; 
4. de GGD en Santé Partners afstemming hebben over de bekostiging van het 

Rijksvaccinatieprogramma; 
5. de GGD in de begroting toelicht wat zij voor de Omgevingswet als haar reguliere taak 

beschouwt en daarbij de behorende capaciteit inzichtelijk maakt; 
6. de loon- en prijscompensatie hoog zijn; 
7. vooralsnog geen reden is om aan te nemen dat deze ‘lage’ algemene reserve een 

onredelijk risico is; 
8. het risico voor de jeugdgezondheidszorg niet tot een risico voor de GGD als organisatie 

gerekend moet worden; 
9. de uitkomsten van het kostprijsonderzoek, dat Q-consult momenteel voor Veilig Thuis 

uitvoert, niet zonder meer betekent dat van een kostenstijging sprake kan zijn; 
10. onduidelijk is waarom het toezicht kinderopvang als een risico moet worden beschouwd. 

En daarmee in te stemmen met de zienswijze op de kaderbrief 2021 van de GGD Gelderland-
Zuid. 
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Besluit De GGD Gelderland-Zuid heeft de kaderbrief 2021voor zienswijze aan
de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de
bevoegdheid een zienswijze vóór 15 januari2020 in te dienen. Bij het
opstellen van de GGD-begroting zal de GGD met alle zienswijzen
rekening moeten houden. Het college adviseert de gemeenteraad om
met de zienswijze een aantal inhoudelijke en financiële opmerkingen
te maken. 

Het college besluit conform advies. 
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