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Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-13 

Datum 31-03-2020 

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 

4.10 kan van de agenda. 

4.1 Verantwoording ENSIA 2019 

1. De Collegeverklaring ENSIA 2019 vaststellen
2. De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en BRO vaststellen
3. De gemeenteraad informeren aan de hand van bijgevoegde raadsinformatiebrief 

Samenvatting Het college legt met deze verklaring verantwoording af over
geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en Suwinet
op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit
(ENSIA) systematiek. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019. 

1. De raad voor te stellen de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
gemeente Maasdriel 2014 in te trekken.

2. De raad voor te stellen de verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente
Maasdriel 2019 vast te stellen. 

Samenvatting Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om de
verordening rechtspositie wethouders raads- en commissieleden 2014
in te trekken en om de verordening rechtspositie voor raads- en
commissieleden 2019 vast te stellen. 

Per 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke
ambtsdragers en de bijbehorende Rechtspositieregeling decentrale
politieke ambtsdragers in werking getreden. Het merendeel van de
rechtspositionele regelingen zijn dwingendrechtelijk vastgesteld in dit
besluit en de regeling. Op lokaal niveau kunnen nog maar een beperkt
aantal zaken rechtspositioneel worden geregeld en/of nader ingevuld. 

De VNG heeft hiertoe een modelverordening opgesteld die door de
gemeenteraad moet worden vastgesteld. Deze modelregeling is
grotendeels overgenomen voor de gemeente Maasdriel. 

Het college besluit conform advies. 

4.3 Schriftelijke vragen 2020-11 fractie CDA over arbeidsmigranten en corona 



In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief ter beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel
32 RvO CDA 2020-11 over arbeidsmigranten en Corona. 

Samenvatting Het college heeft de schriftelijke vragen beantwoord die door CDA
Maasdriel zijn gesteld naar aanleiding van een uitzending van Eén
Vandaag waarin een item was opgenomen over de huisvesting van
arbeidsmigranten en de maatregelen zoals gesteld met betrekking tot
het Coronavirus. 

Het college besluit conform advies. Graag eerste zin van de brief
aanpassen (zie aantekeningen). 

4.4 Raadsvoorstel Concept Bod Regionale Energie Strategie (RES) - Cie Ruimte 13 mei 2020 - Raad
27 mei 2020 

Bijgevoegd raadsvoorstel vast te stellen. (Met dit raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld om in te
stemmen met het indienen van het regionaal concept RES-bod van 0,632 TWh bij het Nationaal
Programma RES op 1 juni 2020 (deel 1 van bijlage 1) en Kennis te nemen van het regionale
vervolgproces om te komen tot het indienen van een definitief bod voor de RES 1.0 op 1 maart
2021 (deel 2 van bijlage 1) en de rol van de samenwerkingsagenda (deel 3 van bijlage 1).) 

Samenvatting Het college heeft besloten om het in regionaal verband opgestelde
“concept bod” Regionale Energie Strategie, ook wel het concept-RES
bod, ter instemming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

Nederland is opgedeeld in 30 RES-regio’s. Al deze regio’s stellen een
“concept-bod” op waarin wordt aangegeven wat de eerste stap van de
Regio is op het gebied van de opwek van hernieuwbare energie. 

Met het concept RES-bod leggen we met alle gemeenten in de regio
Rivierenland de eerste stap vast in onze ambitie voor een duurzame,
betaalbare energievoorziening in Rivierenland. Dit concept-bod
bestaat uit bestaande en geplande projecten en omvat nog geen
nieuwe locaties voor zon of wind. Het betreft alleen projecten die al in
een meer of minder vergevorderd stadium van procedurevorming zijn.
Het bod wordt door de Regio uitgebracht aan het Nationaal
Programma RES. Dit vormt de basis waarmee we als Regio
Rivierenland onze eerste bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35
TWh leveren. 

Het college besluit conform advies. 

4.5 Voortzetting deelname Paddenstoelenpact 

1. In te stemmen met de deelname aan het Paddenstoelenpact tot en met 2024 onder
voorbehoud van financiering;
De financiering van de deelname aan het Paddenstoelenpact te borgen via de
begrotingscyclus
De raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

Samenvatting Het college heeft besloten om deelname aan het Paddenstoelenpact
tot en met 2024 door te zetten en de financiële afwikkeling hiervan te
borgen in de begrotingscyclus. Dit besluit is een antwoord op motie
M2019 BGR-59. 

Het college besluit conform advies. 

4.6 Evaluatie en toekomst Cultuurfestival Bommelerwaard 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. De gemeenteraad bij de programmabegroting 2021-2024 voor te stellen om in 2022 €
15.000 beschikbaar te stellen voor de volgende editie van het Cultuurfestival
Bommelerwaard. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief ter afhandeling van motie
M2019-62 BGR Cultuurfestival Bommelerwaard. 

Samenvatting In 2019 heeft de eerste editie van het Cultuurfestival Bommelerwaard 
plaatsgevonden. Dit is een succes gebleken. De gemeenten Maasdriel
en Zaltbommel omarmen en ondersteunen initiatieven om in 2022 of 
2023 een nieuwe editie van het Cultuurfestival Bommelerwaard te 
organiseren. Het college zal daarom bij de programmabegroting
2021-2024 aan de gemeenteraad voorstellen om in 2022 € 15.000
beschikbaar te stellen voor de volgende editie van het Cultuurfestival
Bommelerwaard. 

Het college besluit conform advies. 

4.7 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid 2 april 2020 

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur GGD Gelderland-Zuid
van 2 april 2020.

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 2 april 2020. In deze
vergadering worden meerdere onderwerpen besproken. Zo staat
onder andere de evaluatie nieuwe wijze politiemeldingen voor Veilig
Thuis op de agenda, evenals het vaststellen van de
Meerjarenstrategie GGD 2020 – 2023. Ook wordt gevraagd het
gewijzigde Reglement van orde AB-vergaderingen vast stellen en
wordt er mondeling een update over het coronavirus gegeven. 

Het college besluit conform advies. 

4.8 Raadsinformatiebrief inzake Corona 

In week 13 hebben we de raad, op basis van informatie uit het RBT, een Raadsinformatiebrief
gestuurd. Dit is een vervolg hierop. 

Het college besluit conform advies. Graag enkele verschrijvingen aanpassen en een laatste zin
toevoegen waarin we de raad vragen gezamenlijk met college en organisatie zoveel mogelijk de
democratische besluitvorming te continueren. 
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