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4 Bespreking openbare agenda

4.1 Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 9 juli 2020

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland van 9 juli
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
Werkzaak Rivierenland van 9 juli 2020. Wethouder Sørensen brengt hier het
standpunt in. In deze vergadering worden meerdere onderwerpen besproken. Zo
staat onder andere de kaders voor de revolverende reserve-innovatiefonds en de
aanbesteding accountant voor de verslagjaren 2021 en 2022 op de agenda. Ook
wordt de vaststelling van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 en het rapport
BMC evaluatie 2020 behandeld.

Het college besluit conform advies.

4.2 Raadsinformatiebrief samenwerkingsovereenkomsten Snelle Fietsroute F2

1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de
ondertekende samenwerkingsovereenkomsten Snelle Fietsroute F2;

2. Een aanvulling van € 50.000,- op het bestaande krediet voor voorbereidingskosten,
ureninzet e.d. mee te nemen in de Berap 2020.

Samenvatting Voor de realisatie van de Snelle Fietsroute F2 tussen Zaltbommel en
’s-Hertogenbosch is een samenwerkingsovereenkomst gesloten
tussen de provincies Gelderland en Noord-Brabant en de gemeenten
’s-Hertogenbosch, Maasdriel en Zaltbommel voor de totale aanleg van
de fietsroute en een samenwerkingsovereenkomst tussen de
gemeenten Maasdriel en Zaltbommel voor de aanleg van het
Bommelerwaardse deel van de snelle fietsroute, exclusief de
fietstunnelaanleg onder de N322. eide overeenkomsten worden de
raad ter kennisname aangeboden.

Het college besluit conform advies.

4.3 Betalingsregeling/compensatie in kader van coronamaatregelen, 3e tranche

Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de ingekomen verzoeken.



Samenvatting Het college heeft meerdere verzoeken ontvangen van verenigingen,
stichtingen en exploitanten van maatschappelijk vastgoed om
ondersteuning bij het opvangen van de (financiële) gevolgen van de
maatregelen in het kader van de coronacrisis. Het college beoordeelt
per aanvraag of en welke vorm van ondersteuning geboden kan
worden.

Het college besluit conform advies. Graag in de afwijzingsbrief aan de
Weesboom de indiener specifiek attenderen op de tegemoetregelig
voor dorpshuizen

4.4 Uitvoeringsplan Gezondheid

1. Het uitvoeringsplan Gezondheid vast te stellen;
2. Het uitvoeringsplan Gezondheid ter informatie aan de gemeenteraad te verzenden.

Samenvatting In juli 2018 heeft de gemeenteraad de Gezondheidsnota Maasdriel
2018-2021 vastgesteld. De speerpunten in de beleidsnota zijn het
tegengaan van alcohol- en middelengebruik en inzetten op
beweegstimulering. Het college heeft nu het uitvoeringsplan behorend
bij de beleidsnota vastgesteld. In het uitvoeringsplan staat onder
andere dat we meer inzetten op het tegengaan van alcoholgebruik
onder ouderen. Ook wordt het project ‘Ki-Fit, voor een gezonde start’
genoemd. Met dit project wordt ingezet op de motorische ontwikkeling
van jonge kinderen. Het uitvoeringsplan Gezondheid sturen we ter
informatie naar de gemeenteraad.

Het college besluit conform advies.

actiepunt: dat wethouder Sørensen informeert bij Iriszorg in hoeverre
dit ook geldt voor de schoolgaande jeugd op scholen in Den Bosch.

4.5 Monitor Omgevingswet en Memo Omgevingsvisie Bommelerwaard

1. De raad door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en de Monitor Omgevingswet
(eerste halfjaar 2020) te informeren over de implementatie van de Omgevingswet;

2. De raad door middel van de Memo Omgevingsvisie Bommelerwaard te informeren over het
verloop van de eerste fase van het proces voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie;

3. De raad door middel van de Memo Omgevingsvisie Bommelerwaard te informeren over de
integratie van het proces om te komen tot de Strategische visie Bommelerwaard in het
proces van de Omgevingsvisie Bommelerwaard.

Samenvatting Het college heeft– een geactualiseerde monitor (voortgangsbrief)
opgesteld. Dit – naar aanleiding van het verzoek van de
gemeenteraad op d.d. 19 augustus 2019 in de commissie ruimte om
geïnformeerd te worden over de stand van zaken van het Programma
Omgevingswet. Met de Monitor Omgevingswet (eerste halfjaar 2020)
komt het college de toezegging na om de raad te informeren over de
implementatie van de Omgevingswet. 

Met de Memo Omgevingsvisie Bommelerwaard informeert het college
de raad ook over het verloop van de eerste fase om te komen tot de
Omgevingsvisie Bommelerwaard. En over de integratie van het proces
om te komen tot de Strategische visie Bommelerwaard in het proces
van de omgevingsvisie.

Het college besluit conform advies.

4.6 Uitvoeringsplan Jeugd



1. Het uitvoeringsplan Jeugd 2020 – 2021 vast te stellen;
2. Het uitvoeringsplan Jeugd 2020 - 2021 ter informatie aan de gemeenteraad te verzenden.

Samenvatting Het college heeft het uitvoeringsplan Jeugd 2020-2021 vastgesteld.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het beleidsplan Wmo Jeugd
2018 – 2021 Maasdriel wat op 14 december 2017 is vastgesteld door
de gemeenteraad. De speerpunten in het beleidsplan zijn het
bevorderen van samenwerking binnen de gehele jeugdhulpketen,
ontwikkelen van laagdrempelige voorzieningen en aandacht voor
opgroeien. Met deze speerpunten beoogd het college samen met
maatschappelijke partners de leefstijl en gezondheid van inwoners te
verbeteren. Het uitvoeringsplan Jeugd sturen we ter informatie naar
de gemeenteraad.

Het college besluit conform advies.

4.8 Advies Algemeen Bestuur AVRI 9 juli 2020

1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur Avri van 9 juli 2020;
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Van Hoften als bestuurlijke

vertegenwoordiger.

Samenvatting Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het
Algemeen Bestuur Avri van 9 juli 2020. Wethouder Van Hoften brengt
hier het collegestandpunt in. Op de agenda staan onder andere de
evaluatie van het omgekeerd inzamelen en vaststelling van de
jaarstukken 2019 en begroting 2021.

Het college besluit conform advies.
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