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O = OPENBAAR

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

1A

Datum en
nummer van
de stukken

Secretaris

Korte inhoud

ADVIES

BESLUIT

Verslag vergadering BenW d.d. 25
november 2008

Verslag vaststellen

O

Akkoord conform advies

Een handhavingsplan Milieu op te stellen
en de daarvoor benodigde financiële
middelen door te schuiven naar 2009.

O

Akkoord conform advies

O

Akkoord conform advies

BESTUUR,
VERGUNNING EN
HANDHAVING
2A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

19 nov. 2008

Handhavingsplan Milieu

3A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

18 nov. 2008

Bouwaanvraag tijdelijk aanleggen van
een P + R terrein Steenweg te
Zaltbommel

08INK03012
08INK03046
08INK03045
08INK03047

2

1.

Kennis nemen van de ingediende
zienswijze;

2.

De responsnota “ tijdelijk
aanleggen van een P + R terrein
Steenweg Zaltbommel”
vaststellen;

3.

De ingediende zienswijzen
ongegrond verklaren;

4.

Bouwvergunning en vrijstelling
verlenen.

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

10 nov. 2008

Beslissing op bezwaarschriften tegen
kapvergunning raadhuislocatie
Kerkwijk

ADVIES

BESLUIT

REALISATIE EN
BEHEER
4A

Afd. Realisatie en
beheer

08INK04353
08INK03058
08INK02661
08INK02348
08INK02524
08INK02523
08INK00476

5A

Afd. Realisatie en
beheer

25 nov. 2008

Beantwoording schriftelijke vragen
inzake fietsenstalling NS station

1.

Het advies en de overwegingen
van de
bezwaarschriftencommissie d.d.
16 oktober 2008 over te nemen en
de bezwaarschriften ontvankelijk
en ongegrond te verklaren

2.

het bestreden besluit, onder
herstel van de eerste voorwaarde
in de vergunning in stand te laten.

3.

De tweede voorwaarde in de
vergunning te laten vervallen en
deze voorwaarde apart schriftelijk
naar de aanvrager vast te leggen.

1.

3

In te stemmen met de
bijgevoegde beantwoording
van de schriftelijke vragen
van de CDA

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

6A

Afd. Realisatie en
beheer

12 nov. 2008

Uitbreiding wegrestaurant De Lucht

7A

Afd. Realisatie en
beheer

20 nov. 2008

Beantwoording vragen fractie
GroenLinks

1.

8A

Afd. Realisatie en
beheer

28 okt. 2008

Exploitatieopzet “De Waluwe II, fase II
“

O

Aanhouden een week

In te stemmen met de
beantwoording van de door
de fractie GroenLinks
gestelde vragen over
bomenkap in Brakel

O

Akkoord conform advies

1.

In te stemmen met
bijgevoegde exploitatieopzet
van het plan “De Waluwe II,
fase 2”,

O

Akkoord conform advies

2.

In te stemmen met bijgevoegd
adviesnota/raadsbesluit.

Indien er na tervisie legging van de
bouwplannen geen bezwaren worden
ingediend, in afwijking van het
bestemmingsplan medewerking verlenen
aan het vergroten van wegrestaurant “De
Lucht”.
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BESLUIT

Volgnr

9A

10A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Korte inhoud

Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Afd. Realisatie en
beheer

21 nov. 2008

1.

Afd. Samenleving en
ontwikkeling

26 nov. 2008
08INK04115

Taalcoaches Deltaplan
Inburgering

ADVIES

Loopbrug tussen ’t Slot en de
Slotshof te Gameren

5

BESLUIT

1.

In te stemmen met de inhoud van
bijgaande brief die ter
ondersteuning van
subsidieverzoeken vanuit het
bestuur van zorgcentrum “t Slot te
Gameren dient, voor het verkrijgen
van voldoende financi

O

Akkoord conform advies

1.

In te stemmen om 22.500,00 aan
te vragen bij het Ministerie van
VROM om 30 taalkoppels in te
zetten voor inburgeraars

O

Akkoord conform advies

2.

Stichting Vluchtelingenwerk is
bereid het project te coördineren

Volgnr

11A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Afd. Samenleving en
Ontwikkeling

1 aug. 2008

Korte inhoud

ADVIES

Organisatie evenementen in
gemeentelijke sport- of gymzalen

1.

Te besluiten dat vaste
huurders van gemeentelijke
sport- of gymzalen in de
dorpen maximaal 3 keer per
jaar de zaal niet kunnen
gebruiken ten gunste van de
organisatie van evenementen.
De huurders krijgen een
alternatief voor de zaal
aangeboden zoals genoemd
onder punt 2.

2.

Te bepalen dat het onder 1
genoemde alternatief bestaat
uit één van de volgende
opties:
a. Bij voorkeur zal de
beheerder van de sport- of
gymzaal aan de betreffende
vereniging de mogelijkheid
bieden om in de betreffende
sport- of gymzaal de uren op
een ander moment in te halen.
Dit alternatief vergt
instemming van de vaste
huurder c.q. vereniging.
b. Mocht dit niet lukken in de
bestaande sport- of gymzaal
zodat de vereniging bij
voorkeur op dezelfde tijd, haar
gemiste uren kan inhalen.
Mochten hier kosten mee
gemoeid zijn, dan zijn deze
voor rekening van de
organisator van het
evenement.

3.

Te besluiten dat de beheerder
c.q. de gemeente minimaal 26
weken voordat een evenment

6

BESLUIT

O

Aanhouden een week

Volgnr

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Korte inhoud

ADVIES

Met de betreffende huurders van
de sport- of gymzaal dient te
komen tot een besluit over een
alternatief zoals genoemd onder
voorstel 2.

12A

Afd. Bestuur,
vergunning en
handhaving

20 nov. 2008
08INK03901
08INK03594

Zonnepanelen op dak
gemeentekantoor

7

4.

Te besluiten dat een verzoek
voor het huren van sport- of
gymzalen voor een evenement
minimaal 26 weken voor de
geplande datum van het
evenement dient te worden
ingediend bij de gemeente. De
aanvraag wordt getoetst door
de Gemeente Zaltbommel als
privaatrechtelijke partij.

1.

In te stemmen met de
aanschaf en plaatsing van 20
zonnepanelen op het dak van
het gemeentekantoor.

BESLUIT

O

O

Akkoord conform advies

Volgnr

13A

Ingekomen stukken en
behandelende zaken
Aanduiding van de
afzender of voorsteller

Datum en
nummer van
de stukken

Afd. Realisatie en
Beheer

26 nov. 2008

Korte inhoud

ADVIES

Uitbreiding Waterschap
Rivierenland (zuiveringsinstallatie)

In principe medewerking verlenen aan
vergroting van het bouwblok met de
bestemming
“Rioolwaterzuiveringsinstallatie”voor de
uitbreiding van een loods ten behoeve van
de waterzuivering van Waterschap
Rivierenland middels een
bestemmingsplanherziening.

BESLUIT

O

Akkoord conform advies

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.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ZALTBOMMEL
De burgemeester,

De secretaris,
8

