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vakantie

1

Volgnr

1

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Secretaris

12 aug 2003

Verslag vergadering BenW d.d.
12 augustus 2003

ADVIES

Verslag vaststellen

BESLUIT

N.a.v. punt 3: De in het verleden
beschikbaar gestelde bekers worden
geacht bekostigd te kunnen worden
uit de beschikbaar gestelde subsidie.
N.a.v. punt 5: Verzoek om
gymvervoer te realiseren wordt niet
gehonoreerd. Eerst situatie kern
Zaltbommel analyseren.
N.a.v. punt 9:
- Nagaan of in nota relatie percentage
diabetis / Marokkaanse vrouwen
verwoord is, Zo niet, vermelden en
communiceren met cie. Inwz.
– Financiële dekking verhelderen en
meenemen bij
begrotingsbehandeling 2004.
Onderzoeken of extra gelden
junicirculaire a.m.w. hiervoor ingezet
kunnen worden.
N.a.v. punt 24: Helder maken hoe het
zit met verhaalbaarheid van kosten.
Extra personeel moet hieruit
gefinancieerd worden. E.e.a. mag
niet ten kosten gaan van lopende
projecten. Via brief met cie. RZ
communiceren.

SECTOR INWONERS-

2

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

ZAKEN
2

Afd. Sociale Zaken

11 aug 2003

Bestedingen t.l.v. legaat. (aanvaarding
legaat door de Raad van de voormalige
gemeente Zaltbommel bij raadsbesluit
d.d. 25 maart 1993)

Portefeuillehouder Sociale Zaken
machtigen tot het doen van uitgaven t.l.v.
het legaat. In het voorkomende geval
besteding (en) achteraf te melden in het
college van burgemeester en wethouders

Zaken lopen via B&W. Bij
spoedeisende zaken beslist
portefeuillehouder Sociale Zaken. Hij
doet hiervan melding in
eerstvolgende B&W-vergadering.

3

Afd. Welzijn en
Onderwijs

13 aug 2003
03.3479

Aanvraag subsidie van stichting
Bommel Alive t.b.v. de culturele
evenementen in augustus 2003

Een subsidie van € 1.900,-- beschikbaar
stellen uit de subsidieregeling
‘bommelpromotie’ op basis van het
argument dat de diverse culturele en
laagdrempelige activiteiten van het project
positief bijdragen aan de promotie van
Zaltbommel

Akkoord conform advies. Wel overleg
opstarten over de structuur van de
organisatie.

SECTOR MIDDELEN

3

Volgnr

7

8

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Financiën

13 aug 2003

Junicirculaire 2003

Afd. Facilitaire Zaken

12 aug 2003

ADVIES

Aanwijzing van een persoon tot
onbezoldigd gemeenteambtenaar ter
uitvoering van de Verordening op de
heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2003

1.

kennisnemen van de notitie

2.

Instemmen met het resultaat van de
junicirculaire en de navolgende
stelposten in de begroting 2004
opnemen:
- Categoriaal inkomensbeleid
€ 63.163,-- (te realiseren bezuiniging);
- Beperking gemeentelijk minimabeleid
€ 135.384,-- (te realiseren bezuiniging)
– Algemeen maatschappelijk werk
€ 18.342,-- (extra bestedingsruimte);
- Leerlingvervoer € 22.257,-- (extra
bestedingsruimte)

De in het besluit genoemde persoon aan te
wijzen als onbezoldigd
gemeenteambtenaar

SECTOR RUIMTELIJKE
ZAKEN

4

BESLUIT

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

13

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

13 aug 2003

Verzoek uitbreiding woning t.b.v.
inwoning (burgerwoondoeleinden) in
agrarische bedrijfswoning Dorpsweg
18 te Poederoijen

Geen medewerking verlenen omdat de
bestemming “Agrarisch gebied, zone
glastuinbouw” nog als meest doelmatig
wordt beschouwd

Aanhouden. Nagaan wat het verschil
is met eerder verleende medewerking
bij andere zaken waar sprake was
van omzetting binnen de bebouwde
kom en het niet meer van toepassing
zijn van de agrarische bestemming.

14

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

13 aug 2003

Aanvraag subsidie rivierpleisterplaats
bij Streekcommissie

Aanvraag intrekken omdat de
Streekcommissie de basis als
rivierpleisterplaats te smal acht

Akkoord conform advies.

15

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

13 aug 2003

Principe-verzoek cross-circuit voor
trimmen, mountainbike, fietscross op
de voormalige vuilstort aan de
Ketelsteeg te Zaltbommel

1.

de verenigingen informeren over de
geldende gebruiksmogelijkheden van
fietsen en trimmen als recreatief
medegebruik van de betreffende
gronden. De aanvraag wordt derhalve
voor wat betreft motorcross-terrein als
voorziening afgewezen. Bekeken zal
worden of motorcross als jaarlijks
evenement is toegestaan (zie 3);

Akkoord conform advies met dien
verstande dat geen toestemming
wordt verleend voor een jaarlijks
motorcross evenement. Met
verenigingen overleg voeren over
inrichting van het –openbaar-gebied.
Uitgangspunt is rustig, recreatief
gebruik van dit gebied.

2.

de verenigingen informeren dat het
terrein wel een openbaar groenterrein
zal blijven en dat men geen eigen
afgebakend terrein zal krijgen;

3.

de verenigingen mededelen dat, indien
de provincie dit in een bepaalde
periode van het jaar qua
geluidsbelasting acceptabel zou
achten, de gemeente in principe bereid
is per vereniging jaarlijks een
evenementenvergunning te verlenen;

5

BESLUIT

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

4.

16

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

13 aug 2003
03.3690
03.3741

Inrichtingsvoorstel NieuwaalWaalbandijk

Op basis van 1, 2 en 3 een gesprek met
de verenigingen arrangeren, waarbij
het draagvlak van de verenigingen
moet worden aangegeven en waarbij
de verenigingen met de afd. BOR en
Best afspraken dienen te maken over
de inrichting van het parcours binnen
het openbare groengebied, de
beheersbaarheid van het recreatieve
medegebruik en het toezicht op
eventuele illegale motorcrossactiviteiten buiten het mogelijke
jaarlijkse evenement hiervoor

In te stemmen met het aanbrengen van
verkeersremmende maatregelen:

6

BESLUIT

1.

verkeersdrempel (in asfalt) bebouwde
komgrens oost- en westzijde
Waalbandijk;

2.

verkeersdrempel (in asfalt) met enkelzijdige wegversmalling tussen
Waalbandijk 33 en 24;

3.

verkeersdrempel (in asfalt) met
enkelzijdige wegversmalling tussen
Waalbandijk 18 en 25;

4.

de voorrangsregeling van de 2
aansluitingen van het fietspad op de
Waalbandijk opheffen, plaatsen van
RVV-bebording J24: ‘let op fietsers’ en

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

belijning oversteken aanbrengen;
In te stemmen met het niet uitvoeren van
verkeersremmende maatregelen:
1.

NWA 45 en NWA 46,

2.

NWA 54 voor wat betreft bebording;

Publicatie van het verkeersbesluit (met
betrekking op het opheffen van de
voorrangsregeling op het fietspad van de
Waalbandijk)
18

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

13 aug 2003

Voortgang bebouwingsplan voor
centrale groensingel in De Waluwe

a)

Conform de interpretatie van BRO het
bebouwingsplan voor de centrale
groensingel als passend beschouwen
binnen het bestaande
beeldkwaliteitsplan

b)

Het bebouwingsplan laten uitwerken
tot aanvraag bouwvergunning

Akkoord conform advies met dien
verstande dat e.e.a. conform advies
Welstand juridisch goed wordt
afgegrendeld teneinde problemen in
de toekomst te voorkomen.

20

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

13 aug 2003

Nieuwbouw uitrukpost brandweer
Brakel; definitief ruimtebeslag en
verwerving grond

Instemmen met interne mededeling m.b.t.
ruimtebeslag, kostprijs en bestuurlijk
overleg met de woningstichting

Akkoord conform advies.

21

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

8 aug 2003

Managementrapportage (Marap) Milieu
e
1 halfjaar 2003

1.

•

Akkoord conform advies.

•

Ter kennisname brengen van cie.
RZ

2.

7

Als bijsturing kiezen voor de uitvoering
van scenario 2 met de daarbij
aangegeven financiële dekking
e

Vaststellen de Marap Milieu 1 halfjaar

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

2003

BESLUIT

•

T.z.t. college informeren hoe
problemen
(oorzaken/bijsturingen) voor het
vervolg worden aangepakt.

ORGANISATIE EN
CONTROL
22

Organisatie en Control

13 aug 2003

Notitie Kerncontactavonden en vervolg

Notitie voorkeggen aan de cie. AZM

College en raad moeten niet
gescheiden opereren. Notitie
aanvullen met meer mogelijkheden.
Bespreken met cie. AZM.

23

Organisatie en Control

13 aug 2003
03.3602

Financiële ondersteuning
Programmaraad Gelderland Zuid

M.i.v. 2004 jaarlijks een bijdrage van
€ 300,-- toekennen

Akkoord conform advies.

18 aug 2003

Achtervang overeenkomst lening
woningstichting De Vijf Gemeenten

•

Instemmen met het geven van een
achtervanggarantie voor een lening
betreffende woningstichting De Vijf
Gemeenten;

Akkoord conform advies.

•

Dit besluit ter kennisneming toe te
zenden aan Gedeputeerde Staten

PARAFENBESLUIT
Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

8

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

13 aug 2003

Toetsingskader incidentele
woningbouw op verzoek van
particulieren

Akkoord gaan met beantwoording van
vragen

Akkoord conform advies.

Aankoop Wapen Kerkwijk

Wapen in bruikleen geven aan
streekarchief

Akkoord conform advies.
Voorlichter maakt persbericht.

NAGEKOMEN PUNT
Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

RONDVRAAG

9

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 26 augustus 2003 tot een getal van 23 volgnummers.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

10

