
Besluitenlijst: B&W-vergadering 2020-31 

Datum 25-08-2020 

Aanvang 09:30 

Locatie B&W-kamer 
Voorzitter Henny van Kooten 

Gemeentesecretaris Geeske Wildeman 

4 Bespreking openbare agenda 

4.1 Verkoop perceel *HDL01 L 1412) op De Kampen Noord te Hedel 

In te stemmen met: 
1. de verkoop van perceel HDL01 L 1412 grond, groot 1.911 m², op bedrijventerrein De Kampen
Noord 
aan ROAM Vastgoed B.V. ter uitbreiding van hun activiteiten aan de Buitenkamp 20 te Hedel.
2. de ondertekening van de verkoopovereenkomst door de Teammanager Realisatie en Beheer. 

Samenvatting Het college heeft besloten tot verkoop over te gaan van een perceel
grond gelegen op bedrijventerrein de Kampen Noord te Hedel. 

Het college besluit conform advies. 

4.2 Jaarverslag leerplicht 2019-2020 

Beslispunten:
1. In te stemmen met het jaarverslag leerplicht 2019-2020.
2. Het jaarverslag leerplicht 2019-2020 ter kennisname voor te leggen aan de commissie S&F en
de raad. 

Samenvatting In de leerplichtwet is opgenomen dat het college jaarlijks verslag
uitbrengt aan de raad over het gevoerde
leerplichtbeleid. Dit verslag moet inzicht bieden in de problematiek van
het schoolverzuim en de wijze
waarop de gemeente daarmee is omgegaan. Het door het college
vastgestelde jaarverslag wordt ter
kennisname voorgelegd aan de raadscommissie S&F en de raad. 

Het college besluit conform advies. Mocht de raad het agenderen, dan
zal wethouder een korte schriftelijke toelichting geven op afgelopen
jaar. 

4.3 Nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer 

1. Te kiezen voor een zelfstandige aanbesteding van het leerlingenvervoer in samenwerking
met Zaltbommel (in plaats van een aanbesteding binnen Versis). 

Opdracht te geven deze aanbesteding ambtelijk te gaan voorbereiden. 
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Samenvatting De huidige contracten met de vervoersbedrijven voor de uitvoering
van het leerlingenvervoer lopen tot en met 31 juli 2021. De
verlengingsmogelijkheden zijn al optimaal benut, dus er dient opnieuw
te worden aanbesteed. Na een zorgvuldige afweging van de
verschillende opties heeft Maasdriel ervoor gekozen om het
leerlingenvervoer opnieuw op schaal van de Bommelerwaard aan te
besteden, in samenwerking met Zaltbommel. Dat betekent dat het
leerlingenvervoer in de Bommelerwaard vooralsnog niet wordt
ondergebracht in Versis, het regionale vervoerssysteem van de regio
Rivierenland. 

Het college besluit conform advies. 
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