34 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 12 oktober 2021
Aanwezig:

Burgemeester Van Maaren
Wethouder Zondag
Wethouder Bragt
Wethouder Posthouwer
Gemeentesecretaris Abee

Afwezig:

Wethouder Van Leeuwen (ziek)

Zaaknummer

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 240573

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 5 oktober 2021

Conform

Zaak: 241211

Onderwerp:
Advisering AB Avri van 14 oktober 2021

Conform, met dien verstande dat het AB lid van
AVRI zal inbrengen dat de betrokkenheid van de
gemeenteraad wordt geborgd bij het opstellen
van het strategisch koersplan.

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Advies:
1. In te stemmen met de bijgevoegde ambtelijke advisering voor het AB Avri
van 14 oktober 2021.
Samenvatting:
Het college stemt in met de bijgevoegde ambtelijke advisering over de
agendapunten voor de AB vergadering van 14 oktober 2021.

Zaak: 242062

Onderwerp:
Informatienota verzoek Mertstraat 1 te -Zuilichem

Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen

Advies:

Afdeling: Leefomgeving ZBM

1. De Raad te informeren over de stand van zaken rondom een verzoek om
aan de Mertstraat 1 te Zuilichem een extra groot bijgebouw te realiseren.

Conform

Samenvatting:
De eigenaar van het perceel aan de Mertstraat 1 in Zuilichem heeft het
voornemen om een loods van ongeveer 600 m2 te realiseren bij zijn
woning. Het college informeert de raad over de stand van zaken rondom dit
verzoek.
Zaak: 241207
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
bestemmingsplannen Transformatorstation Zuilichem, Mertstraat en
Transformatorstation Zaltbommel, Bommelsekade 18
Advies:
1. De raad voor te stellen om:
a. voor het verhalen van kosten van de bestemmingsplan
‘Zaltbommel, Bommelsekade 18 transformatorstation’ geen
exploitatieplan vast te stellen;
b. het bestemmingsplan ‘Zaltbommel, Bommelsekade 18
transformatorstation’, opgenomen in het bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20210027-VS01,
elektronisch en analoog ongewijzigd vast te stellen.
2. De raad voor te stellen om:
a. Voor het verhalen van kosten van de bestemmingsplan
‘Zuilichem, Mertstraat transformatorstation’ geen exploitatieplan
vast te stellen;
b. Het bestemmingsplan ‘Zuilichem, Mertstraat
transformatorstation’, opgenomen in het bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0297.BGBBP20210026-VS01,
elektronisch en analoog ongewijzigd vast te stellen.
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met de vast te stellen bestemmingsplannen
‘Zaltbommel, Bommelsekade 18 transformatorstation’ en ‘Zuilichem,
Mertstraat transformatorstation’ ten behoeve van werkzaamheden tot

Conform

uitbreiding van het netwerk in het westelijk deel van de Bommelerwaard. Ze
stelt de raad voor bovengenoemde bestemmingsplannen in haar vergadering
van 11 november 2021 ongewijzigd vast te stellen.
Zaak: 241097
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 14 oktober 2021

Conform

Advies:
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur
Werkzaak Rivierenland van 14 oktober 2021.
2. Het collegestandpunt in te laten brengen door wethouder Zondag als
bestuurlijke vertegenwoordiger.
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met het ambtelijk advies voor het Algemeen
Bestuur Werkzaak Rivierenland van 14 oktober 2021. Werkzaak Rivierenland
voert namens onze gemeente de Participatiewet uit. In deze vergadering
worden meerdere onderwerpen besproken. Zo staat onder andere het
vaststellen van de bestuursrapportage 2021, de opdrachtbevestiging van
Baker Tilly en de memo Huisvesting Poppenbouwing Geldermalsen op de
agenda. Wethouder Zondag brengt hier het standpunt in.

Zaak: 240860
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Advisering AB Regio Rivierenland van 13 oktober 2021

Conform

Advies:
1. In te stemmen met de bijgevoegde ambtelijke advisering voor het AB
Regio Rivierenland van 13 oktober 2021.
Samenvatting:
Het college stemt in met de bijgevoegde ambtelijke advisering over de
agendapunten voor de AB-vergadering van 13 oktober 2021.

Zaak: 238509
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Beantwoording schriftelijke vragen reclame-uitingen op
bedrijfsverzamelgebouw
Advies:

Conform met inachtneming van de aanpassing
van het antwoord op vraag 1 naar 'ja' en het
antwoord op vraag 2 naar ' Ja, wij hebben de
aanvraag afgewezen op basis van
verkeersveiligheid.'

1.

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van
Groen Links, D66, CDA en PvdA over reclame-uitingen op
bedrijfsverzamelgebouw

Samenvatting:
Het college beantwoordt de schriftelijke vragen die gesteld zijn door Groen
Links, D66, CDA en PvdA over reclame-uitingen op bedrijfsverzamelgebouw
Zaak: 202992
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Cultureel centrum Zaltbommel
Advies:
1. In te stemmen met de hybride variant, zoals omschreven als in het
rapport ‘Cultuurcluster Zaltbommel, Businesscase Hybride variant’ d.d.
20 juli 2021 en deze verder uit te werken.
2. In te stemmen met het in eigendom nemen van de Sint Maartenkerk, op
basis van de brief d.d. 12 juli 2021 en hier nadere afspraken over te
maken met de PGZ
3. In te stemmen met het uitwerken en oprichten van een gezamenlijke
beheer- en exploitatiestichting voor de Sint Maartenskerk en Cultureel
centrum, zoals omschreven in het rapport ‘Cultuurcluster Zaltbommel,
Businesscase Hybride variant’ d.d. 20 juli 2021.
4. Een krediet beschikbaar te stellen voor de benodigde investering van
€ 10.400.000,=.
5. De structurele exploitatielasten van € 587.000,= te dekken uit het budget
beleidsvoornemens.
6. Het pand van de Brug aan de Wielkamp nader te onderzoeken als
mogelijke locatie voor sociaal maatschappelijke invulling.
7. Besluitpunten 1 t/m 5 ter instemming aan de gemeenteraad voor te
leggen.
Samenvatting:
Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad onder andere besloten om de
buurthuis-plus variant nader uit te werken om te komen tot een cultureel
centrum in de gemeente Zaltbommel. Daarbij dienden ook de functies van
Pand 9 betrokken te worden. Qua locaties dienden de Waluwe III, Sint
Maartenkerk, of een combinatie (hybride variant) uitgewerkt te worden. Het
college heeft besloten om in te stemmen met de hybride variant, waarbij de
Sint Maartenskerk in gemeentelijk eigendom komt. Voor beheer, exploitatie
en programmering zal een stichting worden opgericht. Het college stelt de

Conform

gemeenteraad voor hiermee en met de benodigde investering in te stemmen.
Daarnaast heeft het college besloten om het oude pand van De Brug ook
nader te onderzoeken als mogelijke toekomstige locatie voor invulling voor
een deel van de gebruikers die thans in Pand 9 gehuisvest is.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 19 oktober 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

