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Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

1A

Datum en
nummer van
de stukken

Secretaris

Korte inhoud

ADVIES

Verslag vergadering BenW d.d. 3 nov.
2008

Verslag vaststellen

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

BESTUUR,
VERGUNNING EN
HANDHAVING
2A

3A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

3 nov. 2008

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

3 nov. 2008

08INK04476
07INK04688
07INK05114
08INK00170
07INK04688
08INK00332
08INK02156
07INK04259

08INK04477
08INK03298
07INK03725
07INK03937
07INK04318
08INK02467

Beslissing op het bezwaarschrift d.d.
23 januari 2008 van de heer P.R.
Stigter-Rensen te Zaltbommel
Tolstraat 17 te Zaltbommel, tegen uw
besluit d.d. 27 december 2007 tot het
afwijzen van een verzoek om
handhaving tegen de vermeende in
strijd met de Woningwet geplaatste
terrasoverkapping op het perceel
Lijsterlaan 6 te Zaltbommel.

Het advies en de overwegingen van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 13
oktober 2008 over te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren.

O

Akkoord conform advies

Beslissing op het bezwaarschrift d.d.
28 juli 2008 van Stichting Achmea
Rechtsbijstand, namens de heer R.
van de Wouw, Tolstraat 17 te
Zaltbommel, tegen uw besluit d.d. 18
juni 2008 tot het afwijzen van een
verzoek om handhaving met
betrekking tot bouwwerkzaamheden
aan het pand Tolstraat 15 te
Zaltbommel.

Het advies en de overwegingen van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 13
oktober 2008 over te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk en
ongegrond te verklaren.

O

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

REALISATIE EN
BEHEER

BESLUIT

O

3

Volgnr

4A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Realisatie en
beheer

29 okt. 2008

Samenwerkingsovereenkomst met
provincie m.b.t. Regiotaxi

ADVIES

1.

Kennis te nemen van de vraag van
de provincie m.b.t. het verlengen
van de bestuurlijke samenwerking
met de provincie en de
Samenwerkingsovereenkomst
Regiotaxi Gelderland en het
proces dat hieraan vooraf gegaan
is:

2.

In te stemmen met verlenging van
de Samenwerkingsovereenkomst
Regiotaxi Gelderland van 1 januari
t/m 31 december 2010 met
stilzwijgende verlenging van
tweemaal 1 jaar onder
voorwaarden zoals vermeld;

3.

Onder voorwaarden in te stemmen
met wijziging van twee artikelen
uit de
Samenwerkingsovereenkomst;

4.

Geen advies te geven aan de
provincie m.b.t. met velenging van
de uitvoeringscontracten met het
callcenter voor de provincie en de
vervoerder;

5.

In te stemmen met de conceptbrief
aan de provincie over deze
besluiten;

6.

In te stemmen met de
informatienota aan de raad m.b.t.
dit onderwerp

08INK03669

4

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

5A

Afd. Realisatie en
beheer

5 nov. 2008

Kernbezoek Delwijnen januari 2008

1.

6A

Afd. Realisatie en
beheer

19 juni 2008

Nieuwvestiging
Welshfokkerij/Hengstenstation met
kantoorruimte en bedrijfswoning aan
de Nieuwstraat te Bruchem

Kernbezoek Nieuwaal april 2008,
vervolgadvies

08INK02706

7A

Afd. Realisatie en
beheer

30 okt. 2008

ADVIES

5

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

Geen medewerking verlenen aan
de realisatie van een agrarische
bouwperceel aan de Nieuwstraat
(ong.) te Bruchem ten behoeve
van een Welshfokkerij annex
hengstenstation met
kantoorruimte en bedrijfswoning

O

Akkoord conform advies

1.

O

Akkoord conform advies

In te stemmen met
beantwoording van de vragen
die gesteld zijn tijdens het
kernbezoek Delwijnen in
januari 2008 en waarvan de
behandeling ligt bij de
afdeling Realisatie en Beheer.

In te stemmen met de
beantwoording van de vragen
die gesteld zijn tjdens het
kernbezoek Nieuwaal in april
2008 en waarvan de
behandeling ligt bij de
afdeling Realisatie en Beheer

Volgnr

8A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Realisatie en
Beheer

4 nov. 2008

Bezwaar heer Vonk van Hoevens
schoenenspeciaalzaak aan de Markt 8
te Zaltbommel tegen het realiseren van
een terras bij het stadhuis.

08INK04337

9A

Afd. Samenleving en
Ontwikkeling

11 nov.
2008

ADVIES

Kunstwerk van brokstukken oude
spoorbrug

6

1.

Kennis te nemen van de brief
d.d. 14 oktober 2008 van
Hoevens
schoenenspeciaalzaak waarin
bezwaar wordt gemaakt tegen
de realisatie van een terras bij
het stadhuis

2.

In te stemmen met de in
concept bijgevoegde
antwoordbrief aan Hoevens
schoenenspeciaalzaak

3.

De raad van uw besluit in
kennis te stellen

1.

In te stemmen met bijgevoegd
ontwerp van het kunstwerk,
gemaakt van de brokstukken van
de oude spoorbrug over de Waal.

2.

In te stemmen met de intentie het
kunstwerk te plaatsen op de
Stadsdijk aan de Waal, nabij de
Oude Watertoren.

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

O

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

10 A

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

5 nov. 2008

Realisering kulturhus

1.

In te stemmen met de
oriënterende nota voor de
carrousel van 27 november
ten behoeve van
besluitvorming rondom de
realisering van een kulturhus

O

Akkoord conform advies

11A

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

7 nov. 2008

Gevolgen HH1b voor onze inwoners
per 1 januari 2009

1.

Hulp bij huishouden te
garanderen na 1 janauri 2009
en artikel 8.1
Hardheidsclausule van de
Wmo verordening 2007 toe te
passen

O

Akkoord conform advies

2.

Cliënten te informeren door
middel van bijgevoegde
concept brief

RONDVRAAG

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
tot een getal van
volgnummers.

7

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

8

