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BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP 31 OKTOBER 2006
Aanwezig:
A. van den Bosch, burgemeester
A.J. Verschoor, wethouder
A.C. Bragt, wethouder
C.A.H. Zondag, wethouder
W. Romp, wethouder
L.H. Derksen, secretaris a.i.
Afwezig:
Reden:

O = OPENBAAR

Volgnr

1A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

Secretaris

24 okt 2006

Verslag vergadering BenW d.d.
24 oktober 2006

Verslag vaststellen

Akkoord conform advies

24 okt 2006
06ink05299

34ste Wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Regio
Rivierenland (benoeming directieleden
door Dagelijks Bestuur)

1.

Als College de 34 ste wijziging van de
regeling vast te stellen

Akkoord conform advies

2.

De wijziging van de regeling aan de
Burgemeester en de Raad aan te bieden ter
vaststelling

35ste Wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Regio
Rivierenland (toetreding Maasdriel tot
de taak Regiotaxi)

1.

Als College de 35 ste wijziging van de
regeling vast te stellen

2.

De wijziging van e regeling aan de
Burgemeester en de Raad aan te bieden ter
vaststelling

CONCERN
ONDERSTEUNING
2A

3A

Afd. Bedrijfsvoering

Afd. Bedrijfsvoering

24 okt 2006
06ink04992

Akkoord conform advies

4A

Afd. Bedrijfsvoering

25 okt 2006
06ink03746

Beslissing op het bezwaarschrift tegen
de op 29 mei 2006 verleende reguliere
bouwvergunning eerste fase voor het
vergroten van de woning op het
perceel Poortwegje 21 te Zuilichem

Het advies en de overwegingen van de
Bezwaarschriftencommissie d.d. 9 oktober 2006
over te nemen, het bezwaarschrift ontvankelijk
en ongegrond te verklaren

Akkoord conform advies

5A

Afd. Bedrijfsvoering

25 okt 2006
06ink05072

Voorstel aan de Raad om te beslissen
op het bezwaarschrift van de heer
G. van der Linden, Waaldijk 13 te
Zuilichem, tegen het raadsbesluit d.d.

De Raad voorstellen het advies en de
overwegingen van de
Bezwaarschriftencommissie d.d.
28 augustus 2006 over te nemen en het

Akkoord conform advies

2

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

26 april 2006 tot het afwijzen van het
verzoek om planschadevergoeding

bezwaarschrift ongegrond te verklaren

Verstrekking van lening uit
legatenfonds t.b.v. gezin in
schuldsanering

1.

Een lening te verstrekken van € 1700 t.b.v.
een gezin dat dreigt te worden afgesloten
van energie

2.

Dit bedrag rechtstreeks over te maken aan
de energieleverancier

3.

Dit bedrag te verstrekken als achtergestelde
lening, waarbij terugbetaling pas wordt
gestart na afloop van de schuldsanering

4.

Het hoofd van de afdeling Sociale Zaken te
mandateren tot ondertekening van de
afdoeningsstukken

1.

In te stemmen met beleidsvoorstel
Bijzondere Bijstand per 1 december 2006

2.

Na instemming met voorstel voor te leggen
aan de commissie Cliënten- participatie
Sociale Zaken

BESLUIT

SOCIALE ZAKEN
6A

7A

Afd. Sociale Zaken

Afd. Sociale Zaken

26 okt 2006

26 okt 2006

Beleidskader Bijzondere Bijstand

3

Akkoord conform advies

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

25 okt 2006

Muziekonderwijs – overgang naar Tiel

ADVIES

BESLUIT

WELZIJN EN
ONDERWIJS
8A

Afd. Welzijn en
Onderwijs

1.

Besluiten om het muziekonderwijs per 0101-2007 te laren verzorgen door de
gemeentelijke muziekschool Tiel

2.

Instemmen met hoofdstuk 4 (artikel 17) uit
het sociaal plan d.d. 31 augustus 2006

3.

Instemmen met het aangaan en
ondertekenen van de overeenkomst d.d. 31
augustus 2006

4.

Instemmen met de brief aan de
gemeentelijke muziekschool Tiel, waarbij
het besluit om in 2008 € 33.000 te
bezuinigen, wordt meegedeeld

5.

Instemmen met de informatienota aan de
Raad

1.

In te stemmen met adviesnota voor de Raad

2.

In te stemmen met conceptbelastingverordening

3.

Vast te stellen de uitvoeringsregeling tot de
heffing en invordering van gemeentelijke

Akkoord conform advies

PUBLIEKSZAKEN
9A

Afd. Publiekszaken

25 okt 2006

Belastingverordeningen 2007

4

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

belastingen 2007
10A

Afd. Publiekszaken

26 okt 2006

Benoeming leden stembureaus t.b.v.
verkiezingen 22 november 2006

De leden van de stembureaus benoemen zoals
aangegeven op lijst

Akkoord conform advies

11A

Afd. Publiekszaken

25 okt 2006

Vragen Commissie AZM en Raad
inzake invoering reclamebelasting of
precariobelasting

Geen onderzoek verrichten naar de mogelijkheid
voor eventuele invoering van reclamebelasting
of precariobelasting

Akkoord conform advies

24 okt 2006

Stand van zaken m.b.t. de verkoop van
een gedeelte van het stadhuis te
Zaltbommel

1.

Te besluiten om het bouwdeel boven de
traforuimte van het stadhuis buiten verkoop
te houden

Akkoord conform advies

2.

Kennis te nemen van de inhoud van
informatienota en te besluiten deze nota ter
kennisname te brengen aan de
gemeenteraad

RUIMTELIJKE ZAKEN
12A

Procesmanagement

13A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

26 okt 2006
06ink04161

Aanvraag van mevrouw Van der Kolck
(Hoveniersland 35 te Zaltbommel)
inzake aankoop restgroen

Instemmen met het verzoek tot verkoop van een
perceelsgedeelte gelegen aan het Hoveniersland
35 te Zaltbommel

Akkoord conform advies

14A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

26 okt 2006
06ink0358
06.0984

Uitbreiding schuur Broekheuvelstraat
ongen. te Bruchem

1.

Aanhouden

Met toepassing van de
vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 3
WRO in principe medewerking te verlenen
aan:
a.

5

Een uitbreiding van het bestaande
gebouw van 49 m2 onder de

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

voorwaarden dat dit wordt uitgevoerd
zoals aangegeven op tekening d.d. 1606-2006 en in overeenstemming wordt
gebracht met het advies van de
welstands- commissie d.d. 19-09-2006
b.

15A

16A

17A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

26 okt 2006
06.0320

26 okt 2006

24 okt 2006
06ink03768
06ink04916

Incidentele woningbouw
F.H.M. Verharen-van den Oord

Oprichten berging/garage Waaldijk 47
te Zuilichem

Beslissing op aanvraag vergunning
Wet milieubeheer van Cordiba Beheer
B.V. voor het oprichten van een
paardenhouderij aan de
Aalderwijksestraat 38 te Kerkwijk

6

Het oprichten van een over- kapping
met een maximale oppervlakte van 25
m2

2.

Indien geen zienswijzen worden ingediend
op het ontwerp-besluit de vrijstelling te
verlenen

1)

In principe medewerking verlenen aan het
gewijzigde principeverzoek tot incidentele
woningbouw van familie F.H.M. Verharenvan den Oord

2)

Betrokkene informeren conform
conceptbrief

1)

De ingediende bedenkingen ongegrond
verklaren

2)

Vrijstelling en bouwvergunning verlenen

1)

Ingekomen zienswijzen deels ongegrond en
voor het overige ongegrond verklaren

2)

Voorschrift D.1 wijzigen

Akkoord conform advies

Akkoord conform advies

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

3)

BESLUIT

Gevraagde vergunning verlenen

NAGEKOMEN STUK
18A

Afd. Planning en
Control

31 okt 2006

Mogelijkheid tot aankopen aandelen
Vitens

Instemmen met informatienota.

Akkoord conform advies

19A

Afd. Bedrijfsvoering

31 okt 2006

Benoeming leden en voorzitter
Herplaatsingscommissie Sociale
Dienst (SDB) en Brandweer
Bommelerwaard.

In te stemmen met de samenstelling van de
Herplaatsingscommissie SDB en Brandweer
Bommelerwaard, nl.

Akkoord conform advies

20A

Afd. Bedrijfsvoering

31 okt 2006

De samenstelling van de
sollicitatiecommissies behorende bij

1)

De heer Vermeulen, voorzitter

2)

De heer Canton, commissielid namens
de werkgever voor de herplaatsing
medewerkers Sociale zaken

3)

De heer L.H. Derksen, commissielid
namens de werkgever voor de
herplaatsing medewerkers Brandweer

4)

De heer N.E. Smit, commissielid
namens Abva Kabo/FNV en CNV

5)

Mevrouw M.E. Ohlenroth, ambtelijk
secretaris van de
Herplaatsingscommissie.
1)

7

De selectieintervieuws voor de
nieuw te werven

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

de procedure voor de selectie van de
Gemeentesecretaris.

Gemeentesecretaris te laten
uitvoeren door een
selectiecommissie en twee
benoemingsadviescommissies.
Voorstel is om de
selectiecommissies te laten
bestaan uit de Burgemeester,
Wethouder Zondag, Wethouder
Verschoor en Sander Geerts
vanuit P&O.

8

2)

Benoemingsadviescommissie
1 te laten bestaan uit de
volgende personen:

-

Vanuit het MT het hoofd
Bedrijfsvoering

-

De Concerncontroller en de
Concernontwikkelaar

-

Twee leden van de
Ondernemingsraad

-

De gemeentesecretaris a.i.

-

De raadsgriffier

BESLUIT

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

RONDVRAAG

9

3)

Benoemingsadviescommissie
2 te laten bestaan uit:

-

6 medewerkers uit de
organisatie, iedere medewerker
vertegenwoordigt een van de
zes werkgroepen
Organisatieontwikkeling

-

Medewerker
Bestuurssecretariaat

BESLUIT

Vorenstaande besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van voormelde gemeente ingekomen
stukken en behandelde onderwerpen en naar aanleiding daarvan genomen besluiten, vastgesteld door genoemd college in zijn
vergadering van 7 november 2006 tot een getal van 20A volgnummers.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

10

