Nr. 11A

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
OP 14 MAART 2006
Aanwezig:
A. van den Bosch, burgemeester
R. Hackert, wethouder
J.T.H.M. Penninx, wethouder
A.A. van Engelen, wethouder
B. Nijdam, wethouder
T.J. Leuftink, loco-secretaris a.i.
Afwezig:
P.A. Huijsman, secretaris
Reden:
verlof
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

21 febr 2006

Verslag vergadering BenW d.d.
21 februari 2006

Verslag vaststellen

Akkoord conform advies.

6 mrt 2006

Mandaatverlening aan de heer
G.R. Heetveld afdelingshoofd a.i.
Welon

In te stemmen met het verlenen van de
mandaten toegewezen aan het
afdelingshoofd Welon aan de heer
G.R. Heetveld, afdelingshoofd a.i.

Akkoord conform advies.

CONCERN
ONDERSTEUNING
2A

Afd. Bedrijfsvoering

WELZIJN EN
ONDERWIJS
3A

Afd. Welzijn en
Onderwijs

8 mrt 2006

Concept-haalbaarheidsonderzoek
verticalisering voorschoolse
voorzieningen gemeente Zaltbommel

Concept-haalbaarheidsonderzoek
verticalisering voorschoolse voorzieningen
gemeente Zaltbommel in dit stadium voor
kennisgeving aannemen

Akkoord conform advies.

4A

Afd. Welzijn en
Onderwijs

1 mrt 2006
05.5517

Aanpassing verordening
Bestuurscommissie Cambium

De raad voorstellen de (aangepaste)
Verordening Bestuurscommissie Cambium
vast te stellen

Akkoord conform advies.

5A

Afd. Welzijn en
Onderwijs

2 mrt 2006

Herstructurering primair onderwijs
kern Zaltbommel

De gemeenteraad middels nota te
informeren over de stand van zaken m.b.t.
de herstructurering van het primair
onderwijs in de kern Zaltbommel

Akkoord conform advies.

2

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

8 mrt 2006

Wijziging Verordening OZB 2006 en
nieuwe Legesverordening 2006

8 mrt 2006

Het bestemmingsplan “Brakel
Molenkamp II”

ADVIES

BESLUIT

PUBLIEKSZAKEN
6A

Afd. Publiekszaken

In te stemmen met raadsvoorstel tot Eerste
wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen 2006 en het vast stellen va
Legesverordening 2006 II

Akkoord conform advies.

SECTOR RUIMTELIJKE
ZAKEN
7A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

3

1.

In de raad voorstellen om de
zienswijze van stichting
Rechtsbijstand (namens de heer
G. van Ballegooijen, Bosuil 13 te
Brakel) tegen het
ontwerpbestemmingsplan “Brakel
Molenkamp II” niet over te nemen

2.

De raad voorstellen het
bestemmingsplan “Brakel
Molenkamp II” ongewijzigd vast te
stellen

3.

De raad voorstellen de
welstandscriteria “Molenkamp II
Brakel, wijziging welstandsnota
2005-03” ongewijzigd vast te
stellen

4.

Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO
verlenen op basis van het

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

voorontwerpbestemmingsplan
“Brakel Molenkamp II”
8A

9A

10A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

6 mrt 2006

6 mrt 2006
06.0320

6 mrt 2006

Opstellen integrale planvorming
binnenstad van Zaltbommel

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

Besteding resterende middelen
fietsvoorziening Brakel-Zaltbommel

1.

In te stemmen met de inhoud van
de startnotitie m.b.t. het opstellen
van integrale planvorming voor de
binnenstad van Zaltbommel

2.

De gemeenteraad voor te stellen
hiervoor een startkrediet vast te
stellen ad € 60.000,-- ten laste van
de reserve bestemmingsplannen

3.

De heer Rinkel aan te wijzen als
projectcoördinator alsmede over
te gaan tot aanwijzing van een
portefeuillehouder binnenstad

1.

In principe en onder voorwaarden
medewerking verlenen aan het
principeverzoek tot incidentele
woningbouw van familie F.H.M.
Verharen-van den Oord

2.

Betrokkene informeren conform
conceptbrief

Een bedrag van € 332.750,-beschikbaar te stellen uit het krediet
voor de fietsvoorziening BrakelZaltbommel voor de aanleg van een
aantal ontbrekende schakels van het
traject en voor de aanleg van een
fietsvoorziening parallel aan de Prins

4

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

BESLUIT

Willem Alexanderstraat. De bedoelde
ontbrekende schakels van het traject
Brakel-Zaltbommel zijn:

11A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

6 mrt 2006

Ontwerp-bestemmingsplan “Aalst, De
Ham III”

5

a.

Traject 2:
Molenkampseweg tussen de
komgrens en de aansluiting
van Damweg

b.

Traject 4:
Meidijk

c.

Traject 6:
Kweldijk-Zijlstraat tussen
kruising KweldijkMaasWaalweg en kruising
Uilkerweg-NieuwstraatZijlstraat

d.

Traject 12:
Middelkampseweg tussen
kruising Prins Willem
Alexanderstraat en aansluiting
met Ouwelsestraat

1.

Kennis te nemen van de
verwoording van de artikel 10
BRO-reacties zoals opgenomen in
het ontwerp-bestemmingsplan

2.

Het ontwerp-bestemmingsplan ter
visie te leggen

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

De vrijstellingsprocedure ex artikel
19 lid 1 WRO op te starten

12A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

2 mrt 2006
05.5226
06.0434
06.0311
06.0835

Beslissing op bezwaar wegslepen
voertuig op 31-10-2005

Het bezwaarschrift conform het advies van
de commissie gegrond verklaren

Akkoord conform advies.

13A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

6 mrt 2006
06.0643
06.0607
06.0608

Ter visie legging ontwerpbestemmingsplan “Zaltbommel”

Na aanpassing van het bestemmingsplan
overgaan tot ter visie legging van het
ontwerp-bestemmingsplan

Akkoord conform advies.

14A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

2 mrt 2006
03.4525
05.0737
06.0837

Planschade G. van der Linden Waaldijk
13 te Zuilichem

De gemeenteraad op 26-04-2006
voorstellen om het verzoek om planschade
af te wijzen

Akkoord conform advies.

15A

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

9 mrt 2006

Bouwaanvraag uitbreiden woning en
oprichten berging Esdoornstraat 2d te
Brakel

16A

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

9 mrt 2006
05.2897

Herhaald verzoek functieverandering
kweekkas naar caravanstalling
Mertstraat 4 te Zuilichem

17A

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

9 mrt 2006

Beleid intrekken oude niet gebruikte
bouwvergunningen

1.

Bouwvergunning en vrijstelling
verlenen

2.

Beleidsregels artikel 19 lid 3 WRO
verduidelijken

Geen medewerking verlenen

1)

6

Beleidsregels vast te stellen
betreffende het intrekken van
langdurig niet, of in het geheel niet
gebruikte bouwvergunningen,

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

BESLUIT

inhoudende dat:
Indien niet binnen een termijn van 2
jaar na datum van verlening van de
bouwvergunning een aanvraag wordt
gemaakt met de uitvoering van de
bouw, overgegaan zal worden tot
gehele, of indien slechts met een
deel is aangevangen, gedeeltelijke
intrekking. Op basis van gegronde
zienswijzen kan gedurende 1 jaar
uitstel worden verleend.
2)

18A

Afd. Bouw- en
Milieuzaken

2 mrt 2006

Vragen raadslid m.b.t. de
bouwvergunning voor de bouw van
een woning op het perceel Molenstraat
87a te Nederhemert

13 mrt 2006

Schuldhulpverlening

Maatschap Van Maren wijzen op
de mogelijkheid dat op basis van
een tegen een voornemen tot
intrekking van een
bouwvergunning ingebrachte
zienswijze 1 jaar uitstel kan
worden verleend.

Informatienota (beantwoorden vragen
raadslid) voorleggen aan de raad

Akkoord conform advies.

NAGEKOMEN PUNTEN
19A

Afd. Sociale Zaken

7

1.

In te stemmen met het openen van
een zakelijke rekening courant bij
de Rabobank

2.

Daartoe de overeenkomst

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

gezamenlijk met de gemeente
Maasdriel te ondertekenen
3.

20A

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

14 mrt 2006

Decentralisatie Bergsche Maasveren

23 feb. 2006

Verkoop gemeentegrond te Bruchem
(diverse perceeltjes restgroen)

De kosten hiervoor ten kast te
brengen van de algemene
middelen

Door te gaan met de formele
onderhandeling over de overdracht van de
Veren op de Bergsche Maas

Akkoord conform advies.

PARAFENBESLUITEN
Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

1.

8

In te stemmen met de verkoop van
80 m² gemeentegrond gelegen te
Bruchem aan de Hoenderveld 3
aan J. Fortuin

Akkoord conform advies.

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

2.

In te stemmen met de verkoop van
35 m² gemeentegrond gelegen te
Bruchem aan de Hoenderveld 5
aan C.J. Vos

3.

In te stemmen met de verkoop van
13 m² gemeentegrond gelegen te
Bruchem aan de Hoenderveld 7
aan R.C.G. de Kruijf

4.

Niet in te stemmen met de verkoop
van een perceel gemeentegrond
gelegen te Bruchem aan de
Hoenderveld 1 aan G.C. Koman

BESLUIT

Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

23 feb. 2006

Verzoek van de heer J.H. Grauss,
Molenkamp 29, Brakel om toekenning
van planschade

Na behandeling in de carrousel op 6 april
voorstellen om de heer Grauss,
Molenkamp 29 in Brakel planschade toe te
kennen

Akkoord conform advies

Afd. Bouw en
Milieuzaken

23 feb. 2006

Wijzigen bouwvlak Nieuwe Tijningen
107/109 te Zaltbommel

Vrijstelling verlenen voor wijziging van de
vorm van het bouwperceel middels artikel 3
lid 2.1.c van de planvoorschriften

Akkoord conform advies

Afd. Bouw en
Milieuzaken

23 feb. 2006

Brief van Greenpeace over
compensatie energiekosten

Greenpeace berichten, dat in regionaal
verband zal worden deelgenomen aan het
project “bespaar met energie” met als
doelgroep de lagere inkomensgroepen

Akkoord conform advies

Afd. Bouw en
Milieuzaken

2 maart
2006

Beslissing op bezwaar tegen
verleende bouwvergunning voor het
uitbreiden van de woning op de
begane grond en het plaatsen van een

1.

9

Het advies van de
Bezwaarschriftencommissie niet
over te nemen.

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

dakkapel en in het achterdakvlak van
de woning op het perceel
Rietsingel 25 te Brakel.

Afd. Welzijn en
Onderwijs

28 feb. 2006

Bekostiging Inburgeringstaken
Stichting Vluchtelingenwerk
Bommelerwaard en Bureau
Nieuwkomers (SVB&BN)

10

2.

Het bezwaarschrift ontvankelijk te
verklaren.

3.

Het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren.

4.

Het bestreden besluit
(bouwvergunning) te handhaven

1.

In te stemmen met een structuele
bekostiging van de
inburgeringstaken die Stichting
Vluchtelingenwerk
Bommelerwaard & Bureau
Nieuwkomers in opdracht uitvoert.

2.

En daarbij, uitgaande van de voor
2006 vastgestelde stuksprijzen, te
kiezen voor een van de varianten:
1. Variant Niveau Subsidie 2006
Gemeente Zaltbommel;
Subsidieplafond van € 30.000,- 2.
Variant Niveau Subsidie 2006
Gemeente Maasdriel;
Subsidieplafond van € 37.000,- 3.
Variant Optimaal:
Subsidieplafond van € 40.000,-

3.

De Raad (middels de Kadernota) te
verzoeken deze subsidiering op te
nemen in de meerjarenbegroting.

BESLUIT

Akkoord conform advies

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

Afd. Welzijn en
Onderwijs

28 feb. 2006

Gemeentelijke Bijdrage aan
Oudercomponent “VVE-Project januari
– juli 2006”

8 mrt 2006

Uitbreiding BBS De Fonkelsteen,
Hogeweg 8 te Zaltbommel

ADVIES

In te stemmen met de voorgestelde
inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor
het pilot-project “Voor-en Vroegschoolse
Educatie, januari-juli 2006”

BESLUIT

Akkoord conform advies

Spoed B&W 8 maart
2006
Afd. Ruimtelijke
Ontwikkeling

1.

2.

RONDVRAAG

11

Ten behoeve van de plaatsing van
een 2-tal units en berging de
procedure ex artikel 17 WRO op te
starten en een keuze te maken
t.a.v. de plaatsingsdatum van dit
lokaal
Tijdelijke vrijstelling/
bouwvergunning te verlenen tot
25-07-2008 indien geen
zienswijzen worden ingediend

1.

Correcte procedure volgen.

2.

Ambtelijk afdoen.

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 21 maart 2006 tot een getal van 20A volgnummers.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,

12

