LIJST VAN BESLUITEN VASTGESTELD DOOR
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL

Status

3 november 2020

Definitief

Openbaar

Ja

Voorzitter

V.M. van Neerbos

Aanwezig

Burgemeester V.M. (Vincent) van Neerbos;Gemeentesecretaris P.G. (Perry)
Arissen;Wethouder A.P.M. (Bert) van Swam;Wethouder A.H.M. (Ton) de Vree;Wethouder
J.E.M. (Ans) Mol-van de Camp;Wethouder R.G.C.M. (Rene) Cruijsen

Afwezig

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Regionale zaken week 45, 3 november 2020
Z.046881 - D.149420
n.v.t.
Team KCC

Advies

Besluit
Toelichting besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)
Annotaties:
- PFO Wonen en Zorg 5 november 2020
- AB VRGZ en AB GGD Gelderland-Zuid; donderdag 5 november 2020.
Het college neemt kennis en stemt in met de ambtelijke annotaties.
Nazorgfonds stortplaatsen Gelderland.
Wethouder De Vree informeert het college over de ontwikkelingen aan de hand
van de door de AVRI opgestelde tijdlijn.
Na uitvoerige discussie besluit het college:
- het bestuur van de AVRI te verzoeken tot een heroverweging te komen over het besluit
voor de overdracht van de stortplaats en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt.
- de gemeenteraad voor te stellen een onafhankelijk (regionaal) onderzoek te starten
over het doorlopen proces tot op heden.

Onderwerp

Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team
Advies

Onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie door Inspectie van het
Onderwijs
Z.044322 - D.147683
A.P.M. van Swam
Team MO
1. Kennis te nemen van het concept 'Gemeente West Maas en Waal:
onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE)', dat door de
Inspectie van het Onderwijs (verder te noemen 'inspectie') is opgesteld.
2. Als reactie op de uitkomsten van het onderzoek aan te geven, dat het
College van B&W de uitkomsten van het rapport gebruikt om het VVE
beleid in haar gemeente te verbeteren. Het College wil zich bij deze

3.

4.

5.

6.

Besluit

verbeterslag niet beperken tot het voldoen aan de wettelijke eisen,
maar ook invulling geven aan de genoemde verbeterpunten.
Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 vier acties te ondernemen,
zodat de gemeente West Maas en Waal voldoet aan de wettelijke eisen
voor VVE in het kader van het gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid (GOAB).
o Het - gelet op de wettelijk vereiste geografische spreiding zodanig realiseren van VVE aanbod in de gemeente dat het
maximale aantal kinderen met een VVE indicatie bereikt
wordt. Zo nodig met ambulante begeleiding en/of
begeleiding thuis. De ambitie van de gemeente is een bereik
van 100% van de kinderen met een VVE indicatie.
o Het maken en vastleggen van werkafspraken met het
consultatiebureau en de kinderopvangorganisatie (en zo
nodig andere partijen), zodat ouders gestimuleerd worden
om kinderen, die dat nodig hebben, deelnemen aan een VVE
programma. Hierbij hoort een periodieke rapportage over
de kinderen met een VVE-indicatie, die wel/niet deelnemen
aan een VVE programma. Bij het niet deelnemen aan een VVE
programma (non-bereik) wordt de reden hiervan
gerapporteerd en wordt een passende vervolgactie
ondernomen.
o Het voeren van overleg en zorgdragen voor het maken van
afspraken over de doorgaande lijn van voor- naar vroeg
school.
o Het voeren van overleg en het maken van resultaatafspraken
over het ontwikkelingsniveau van met name
doelgroepkinderen met de schoolbesturen (van de
basisscholen) in de vroegschoolse periode.
In 2021 en 2022 invulling te geven aan vier verbeterpunten.
o Het ontwikkelen van gemeentelijk ouderbeleid.
o Het inrichten van een heldere zorgstructuur voor peuters.
o Het formuleren van kwaliteitsnormen over de interne
kwaliteitszorg met voor- en vroeg scholen en hier afspraken
over maken en vastleggen.
o Het inrichten van een jaarlijkse kwaliteitscyclus om de
uitvoering en kwaliteit van VVE te monitoren en te evalueren.
In 2021 een nieuwe nota voor het GOAB vast te stellen, waarin de
gemeente meer de regie op het VVE beleid invult. Vanuit een heldere
visie en concrete doelen meer sturing geven aan de uitvoering van VVE
met betrokken partners.
De extra kosten voor het doorvoeren van deze beleidswijzigingen te
dekken uit de specifieke doeluitkering voor het terugdringen van
onderwijsachterstanden.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp

Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team
Advies

Outsourcing uitvoeringstaken bijzondere bijstand/minimaregelingen, wijziging
uitvoeringsorganisatie schuldhulpverlening
Z.046939 - D.147417
A.P.M. van Swam
Team MO
1. De uitvoering van bijzondere bijstand en minimaregelingen per 1 april 2021
over te dragen aan Werkzaak Rivierenland en hiervoor een
dienstverleningsovereenkomst aan te gaan.
2. Een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Werkzaak Rivierenland
voor de uitvoering van schuldhulpverlening per 1 april 2021.
3. De uitvoeringskosten te dekken uit de bestaande budgetten voor de
uitvoering.
4. Voor de achterblijvende (overhead)kosten, ad € 25.920, een
inspanningsverplichting aan de gemeentelijke organisatie op te leggen om deze in
de komende jaren te verlagen.

5. De Raad voor te stellen om de eenmalige opstartkosten voor Werkzaak, ad €
106.000, te dekken uit de algemene reserve.
6. De Ondernemingsraad te informeren over het overdragen van de
uitvoering van bijzondere bijstand en minimaregelingen.
Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.

Regionale Woonagenda 2020-2030
Z.047419 - D.148716

Portefeuillehouder

J.E.M. Mol

Team

Team WM

Advies

1. In te stemmen met de Regionale Woonagenda 2020-2030 op basis waarvan
a. we samen werken op de volgende gebieden
- conitinuïteit in de productie
- betaalbaarheid van het wonen
- flexibiliteit op de woningmarkt
- wonen met zorg
- duurzame woningvoorraad
b. we in periode 2020-2030 850 woningen mogen bouwen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Vaststellen besluitenlijst B. en W.-vergadering van 27 oktober 2020, nr. 44/20
Z.046881 - D.148879
n.v.t.
Team KCC

Advies
Besluit
Toelichting besluit

Akkoord (Gewijzigd besloten)
Zaakkenmerk:Z.044412
Onderwerp: Opheffen en verdelen calamiteitenfonds.
Het college heeft gewijzigd besloten zoals aangegeven, het gewijzigde besluit is
echter weggevallen en dient te luiden:
Het college stemt niet in met het opheffen van het calamiteitenfonds. Een en ander
betrekken bij de wijziging volgend jaar t.a.v. de huurtarieven voor de velden.
Rondvraag:
Wethouder De Vree informeert het college over de actuele situatie t.a.v. de
(financiële aangelegenheden) stortplaats bij de AVRI.
De bovenstaande wijzigingen opnemen. Voor het overige wordt de besluitenlijst
conform vastgesteld.

Onderwerp
Zaak / doc. nr.

Verlenging inkoopcontract Sociom per 1-1-2021
Z.045823 - D.144394

Portefeuillehouder
Team
Advies

Besluit

A.P.M. van Swam
Team MO
1. Gebruik te maken van de optie in de huidige overeenkomst met Sociom
om de inkoopperiode met 2 jaar te verlengen van 1-1-2021 tot 1-12023.
2. Overleg te plegen met Sociom over de nadere invulling van de nieuwe
overeenkomst.

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Buurtbemiddeling 2021
Z.047251 - D.148245
V.M. van Neerbos
Team JZ

Advies

1. Buurtbemiddeling in de huidige vorm voort te zetten;
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde offerte van Sterker sociaal werk
(offertenummer: 20-011);
3. De kosten voor rekening te laten komen van kostenpost/-soort 61020/4335;
4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatienota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Vijfde wijziging APV 2017 - Het bewaren van houtopstanden
Z.047262 - D.148258
V.M. van Neerbos
Team OPR

Advies

De raad voorstellen de "vijfde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening
West Maas en Waal 2017" vast te stellen.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Eindrapportage van uitvoeringsprogramma 'Samen Beter' 2017-2020
Z.044729 - D.147945
A.P.M. van Swam
Team MO

Advies

1. De eindrapportage van het uitvoeringsprogramma sociaal domein 'Samen
Beter" 2017-2020 vast te stellen.
2. De eindrapportage ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Vaststelling Handboek NEN 3140 - elektrische installaties
Z.044476 - D.140656
J.E.M. Mol
Team OPR

Advies

1. Het Handboek bedrijfsvoering electrische installaties - NEN 3140 + A3,
versienr. 0.8, d.d. 3 december 2019 vast te stellen.
2. De Installatieverantwoordelijken voor Openbare Verlichting, voor Riolering,
Accommodaties-evenementenkasten-marktkasten aan te stellen.
3. Kennis nemen van de benodigde budgetten en deze op te nemen in de
Najaarsnota.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Actualisering kapbeleid
Z.030841 - D.101608
J.E.M. Mol
Team OPR

Advies

1. De actualisering van het kapbeleid "beleidsnotitie vergunningplichtige bomen
en erfbeplanting' vast te stellen

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

Onderwerp
Zaak / doc. nr.
Portefeuillehouder
Team

Aanwijzing toezichthouder gemeente West Maas en Waal
Z.047313 - D.148375
V.M. van Neerbos
Team JZ

Advies

1. De heer R. Wagensveld, geboren op 13 juni 1966, aan te wijzen als
toezichthouder voor de: Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening
West Maas en Waal, Marktverordening West Maas en Waal, Wegsleepverordening
West Maas en Waal en de Wet op de kansspelen;
2. Daarnaast genoemde persoon aan te wijzen als toezichthouder en handhaver
openbare ruimte (Domein 1);
3. Dit besluit bekend te maken door publicatie in het Gemeenteblad en een
afschrift toe te zenden aan genoemd persoon;
4. Het besluit in werking te laten treden op de dag na bekendmaking ervan.

Besluit

Akkoord (Ongewijzigd besloten)

Toelichting besluit

