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B en W Uitgelicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een
beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Toekomst kermis
Dit jaar loopt de vierjarige 'Pachtovereenkomst organisatie kermissen gemeente West Maas en Waal' af. De
afgelopen jaren is het aantal bezoekers van de kermis teruggelopen. Ook is de betekenis van de kermis in de
kleine kernen veranderd. Het aflopen van de pachtovereenkomst is een goed moment gebleken om kritisch
naar kermis als maatschappelijk gedragen evenement te kijken. Daarom is het idee ontstaan om de huidige
pachtovereenkomst niet meer te verlengen. Maar de kermissen in de dorpen op een andere manier te
organiseren. De komende 3 weken gaan we hierover in bespreking met de dorpsplatforms. We nemen de
ideeën van de dorpsplatforms mee in ons voorstel naar de raad.
Vaststelling reizigerstarieven VERSIS per 1-1-2019
Het reizigerstarief van VERSIS wordt per 1 januari 2019 aangepast. Het reizigerstarief wordt € 0,96 opstaptarief
en € 0,172 per kilometer. Vanaf de 26e kilometer wordt het commerciële tarief € 1,80;
Sinds 1 januari 2017 verzorgt VERSIS het collectief vraagafhankelijk vervoer van onze inwoners. Reizigers die
hiervan gebruik maken, betalen een eigen bijdrage aan het vervoer. Het betreft een opstaptarief, een
kilometertarief voor de eerste 25 kilometer. En een hoger (commercieel) tarief vanaf 26 kilometer.
Plusproducten bibliotheek Rivierenland 2019
Laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden is onderdeel van ons beleid. De producten ‘laagtaalvaardige
ouders’, ‘bibliotheek op school’ en ‘activiteitenprogramma basisbibliotheek’ dragen aan deze doelstellingen bij.
Daarom gaan wij deze producten voor 2019 inkopen.
Laaggeletterdheid zet zich vaak van generatie op generatie voort. Een betrokken en actieve rol van ouders is
van groot belang bij de taalontwikkeling van een kind. Als kinderen met een taalachterstand op de basisschool
binnenkomen, halen ze deze achterstand vaak niet meer in. We willen deze cyclus doorbreken door ons te
richten op laagtaalvaardige ouders.
‘Bibliotheek op school’ kan laaggeletterdheid bij kinderen voorkomen en/of bestrijden. Het heeft 2 onderdelen.
Namelijk, een leuke en leerzame collectie kinderboeken op school. En de inzet van een leesmediacoach. Deze
coach kan bijvoorbeeld leraren begeleiden om goed leesonderwijs te geven.
Het ‘activiteitenprogramma basisvaardigheden’ verbetert digitale vaardigheden van onze inwoners. In het
DigiTaalhuis werkt men met de programma’s ‘klik en tik’ en ‘digisterker’.

College
Zaterdag 15 december om 17.00 uur houdt de biljartvereniging in Maasbommel een receptie. Wethouder
Sander Bos is aanwezig.

(Deze B en W Uitgelicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten van de laatste
collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van besluiten uit eerdere collegevergaderingen.
De publicatie van een samenvatting in B en W Uitgelicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de
gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct betrokkenen via
de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan).

