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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2019-46 

Datum 10-12-2019 

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 WOB-verzoek rondom camping Maaszicht 

Samenvatting Er zijn twee verzoeken ingediend om openbaarmaking van alle
documenten die zien op de verkoop van de gemeentelijke gronden
van camping Maaszicht in Kerkdriel op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur. Het college neemt kennis van de
afhandeling van deze WOB-verzoeken. 

Het college neemt kennis te nemen van de afhandeling van de WOB-
verzoeken rondom Camping Maaszicht. 

4.2 Advies Algemeen Bestuur Regio Rivierenland 11 december 2019 

Samenvatting 1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen
Bestuur Regio Rivierenland van 11 december 2019;

2. Het collegestandpunt in te laten brengen door burgemeester
Van Kooten als bestuurlijke vertegenwoordiger. 

Het college besluit conform advies en geeft burgemeester een aantal
aandachtspunten mee. 

4.3 Uitspraak rechtbank handhaving asbestsanering 

Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank van 18 november 2019 

Samenvatting Het college heeft kennisgenomen van een uitspraak van de rechtbank
waarin het beroep van W.A. van der Schans B.V. gegrond is
verklaard. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college het bezwaar
van dit bedrijf tegen een handhavingsbesluit met betrekking tot
asbestsanering aan het adres Schoofbandweg 10 in Rossum ten
onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Het college moet het
bezwaar alsnog inhoudelijk beoordelen. 

Het college besluit conform advies. 

4.4 Advies Algemeen Bestuur ODR 16 december 2019 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Rivierenland van 16 december 2019; 

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



Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) van 16
december 2019. Wethouder De Vreede brengt hier het
collegestandpunt in. Op de agenda staan onder andere de
managementrapportage 1e en 2e trimester 2019, financiële effecten 
van de Omgevingswet en de strategische koers van de ODR voor de
komende 5 jaar. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Dividend 2019 Vitens. 

1. kennis te nemen van de mail en het persbericht van Vitens dat over 2019 zeer waarschijnlijk
geen dividend wordt uitgekeerd;

2. het geraamde dividend 2019 van Vitens in de gemeentelijke begroting 2020 ad € 18.587
via de bestuursrapportage 2020 bij te stellen tot nihil. 

Samenvatting Naar aanleiding van een voorlopige beslissing van de aandeelhouders
Vitens is het zeer waarschijnlijk dat geen dividend beschikbaar wordt
gesteld over 2019. De begrote dividendopbrengst in de gemeentelijke
begroting 2020 bedraagt € 18.587. Voorgesteld wordt om deze
raming via de bestuursrapportage 2020 bij te stellen naar nihil. Voor
de begroting 2021 en volgende jaren is nu jaarlijks € 25.000 geraamd.
Bij de opmaak van de begroting 2021 zal de dividendopbrengst
opnieuw worden beoordeeld. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Beantwoording vragen commissie Ruimte n.a.v. conceptnotitie uitgangspunten Regionale Energie
Strategie (RES). 

De openstaande vragen van de commissie Ruimte over de conceptnotitie van uitgangspunten RES
te beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

Samenvatting In de vergadering van de commissie Ruimte van 30 oktober 2019 is
de conceptnotitie van uitgangspunten om te komen tot een Regionale
Energiestrategie (RES) besproken. De specifieke vragen uit deze
vergadering aan het college van Maasdriel, worden in bijgevoegde
brief schriftelijk beantwoord. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 Prestatieafspraken 2020 

1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2020 tussen de corporaties, bewonersraad /
huurdersvereniging en gemeente;

2. Wethouder E. van Hoften te mandateren de prestatieafspraken te ondertekenen
3. De gemeenteraad op de hoogte te stellen met bijgaande raadsbrief. 



Samenvatting Het college heeft ingestemd met de prestatieafspraken 2020. De
afspraken vormen de leidraad voor de samenwerking tussen de
gemeente Zaltbommel, de gemeente Maasdriel, woningstichting De
Kernen, Bewonersraad De Kernen, woningcorporatie Woonlinie,
woningstichting Maasdriel en Huurdersvereniging Bommelerwaard.
Met deze afspraken geven we uitvoering aan de Woonvisie
Bommelerwaard 2016-2020. 

Het college stemt in met de beslispunten, met die randvoorwaarde dat
de Prestatieafspraken 2020 worden doorgelezen op het risico zoals
geformuleerd onder 1.3. Het college maakt dit reeds mogelijk via
lagere grondprijzen 

Daarnaast vullen we de Raadsinformatiebrief aan met enkele zinnen 
verwijzingen naar de woonzorgvisie. 

4.8 Veranderopgave inburgering 

Voor de uitvoering en implementatie van de nieuwe Wet 

1. Inburgering in te stemmen met de regionale inkoop en lokale uitvoering van de volgende taken: 

a) Maatschappelijke begeleiding 

b) Participatieverklaring 

2. In te stemmen met de regionale inkoop en regionale uitvoering van de volgende taken: 

a. Leerroutes 

b. Brede intake en Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) 

c. Financieel ontzorgen. 

3. In te stemmen met de verkenning van bestuurlijke borging bij het RW-POA. 

4. In te stemmen met de verkenning van ambtelijke borging bij een gemeentelijke organisatie. 

Samenvatting In de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten weer de regie over
de inburgering. Nieuwkomers worden hiermee vanaf het eerste
moment goed begeleid zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in
de samenleving, het liefst via betaald werk. Het college heeft
ingestemd met het voorstel om de nieuwe taken regionaal in te kopen.
De uitvoering wordt voor een deel regionaal belegd. Belangrijk is dat
activiteiten ook lokaal plaatsvinden zoals deze in de afgelopen tijd in
de gemeente zijn opgezet. De nieuwe Wet inburgering gaat in op 1
januari 2021. De voorbereidingen vinden plaats in 2020. 

Het college besluit afwijkend m.b.t het regionaal uitvoeren van de
Brede Intake en Pip. College verzoekt verantwoordelijk wethouder om
te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om dit onderdeel lokaal uit
te voeren (in de Bommelerwaard, samen met Zaltbommel). Hierdoor
kan het makkelijker zijn om de juiste hulp op maat te bieden. De
inburgeringsconsulent stelt dan niet alleen het PIP op, maar is ook
meer betrokken bij de verdere uitvoering ervan. Door lokale uitvoering
staat de uitvoerder van de Brede Intake en Pip dichterbij de
inburgeringsplichtige en kan er een betere koppeling met het lokale
veld gemaakt worden. De adviesraad stipt dit punt ook aan. Eventuele
andere opties wil de portefeuillehouder voor uiterlijk 1 maart verkend
hebben. 

Verder besluit het college conform advies. 
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4.9 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 12 december 2019 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid
van 12 december 2019; 

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

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid van 12 december 2019. In
deze vergadering worden meerdere onderwerpen besproken. Er wordt
gesproken over mogelijkheden voor besparingen op de GGD.
Daarnaast komen de geactualiseerde samenwerkingsafspraken
tussen Veilig Thuis Gelderland-Zuid en de gemeenten in de GGD-
regio Gelderland-Zuid aan de orde. Verder wordt gevraagd of
gemeenten nog aanvullingen hebben op de concept
meerjarenstrategie GGD 2020 – 2023. Ten slotte wordt ook een
gewijzigde gemeenschappelijke regeling besproken. Wethouder
Sørensen brengt het standpunt namens de gemeente in. 

Het college besluit conform advies. 
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