36 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 2 november 2021
Aanwezig:

Burgemeester Van Maaren
Wethouder Van Leeuwen
Wethouder Zondag
Wethouder Bragt
Wethouder Posthouwer
Gemeentesecretaris Abee

Afwezig:

Zaaknummer

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 243593

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 19 oktober 2021

Conform

Zaak: 245694

Onderwerp:
Schriftelijke vragen: personeelsbeleid Gemeente Zaltbommel

Conform, met inachtneming van een tekstuele
wijziging.

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: HRM

Advies:
Instemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie PVDA over
personeelsbeleid gemeente Zaltbommel.
Samenvatting:
De vragen van de fractie PVDA over personeelsbeleid gemeente Zaltbommel
zijn beantwoord.

Zaak: 245402
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Afwijken van Standplaatsenbeleid 2021-2025

Conform

Advies:
1. De maximale geldigheidsduur van een standplaatsvergunning te
verlengen van 5 tot 12 jaar waarmee we afwijken van het huidige
standplaatsenbeleid.
2. De inschrijfprocedure opnieuw open te stellen voor 2 weken.
3. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde informatienota.
Samenvatting:
Het college stelde het standplaatsenbeleid 2021 – 2025 vast op 23 februari
2021. De maximale geldigheidsduur van een standplaatsvergunning is hierin
vastgesteld op 5 jaar. Op 21 juli 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State geoordeeld dat een maximale geldigheidsduur van 5
jaar lastig te onderbouwen is.
Uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt dat de gemiddelde
terugverdientijd varieert tussen de 9 en 12 jaar.
Ondernemers hadden tot 13 oktober 2021 de mogelijkheid zich in te
schrijven voor een standplaatsvergunning voor maximaal 5 jaar. Door de
procedure opnieuw open te stellen weten potentiële gegadigden waar ze zich
voor inschrijven. Huidige inschrijvingen blijven natuurlijk geldig.

Zaak: 245261
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Principeverzoek wijziging bedrijfsbestemming Achterstraat 7, Kerkwijk

Conform

Advies:
1. Aan het verzoek voor het wijzigen van de bedrijfsbestemming
Achterstraat 7 in Kerkwijk naar een woonbestemming in principe
medewerking te verlenen d.m.v. een op te stellen wijzigingsplan.
Samenvatting:
Jurable heeft een verzoek ingediend om de bedrijfsbestemming van het
perceel Achterstraat 7 in Kerkwijk te wijzigen in een woonbestemming. Met
het verzoek is ingestemd.

Zaak: 244919

Onderwerp:
Regioplan cultuur Rivierenland
Advies:

Conform

Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer

In te stemmen met de bijdrage van €12.000,- voor de uitvoering van het
regioplan culturele infrastructuur.

Afdeling: Samenleving ZBM

Samenvatting:
Voor het versterken van de regionale culturele infrastructuur is een regioplan
opgesteld. Hiervoor zijn provinciaal middelen beschikbaar gesteld. Voor de
uitvoering wordt hier een gemeentelijke bijdrage aan toegevoegd.

Zaak: 244725

Onderwerp:
Bestuurlijke reactie op het rapport "Storten en tekorten"

Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Conform, met de toevoeging dat de reactie van
het college zoals toegezegd op 30 september
wordt opgenomen.

Advies:
1. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het rapport "Storten en
tekorten" en de raad middels bijgevoegde informatienota informeren.
Samenvatting:
De raden van Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West
Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel hebben besloten om
gezamenlijk een onderzoek te laten verrichten naar de overdracht van de
stortplaats aan de provincie Gelderland. Dit onderzoek is inmiddels afgerond
en de raad heeft in de carrouselvergadering van 18 september
kennisgenomen van het rapport “Storten en tekorten”.
Op 14 oktober 2021 heeft het AB Avri schriftelijk gereageerd op het rapport
met 3 aanvullingen en 4 reacties op de lessen. Het college stemt in met de
bestuurlijke reactie.

Zaak: 244132

Onderwerp:
2e wijziging Gr BVEB

Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Juridische Zaken

Advies:
1. in te stemmen met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke
regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard;
2. voorafgaand aan de vaststelling de gemeenteraden voor te stellen
hiervoor toestemming te verlenen
Samenvatting:
Met de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling
Bedrijfsvoeringseenheid (Gr BVEB) wordt deze in overeenstemming
gebracht met de Wet Revitalisering Generiek Toezicht. Daarnaast wordt de

Conform

Gr in overeenstemming gebracht met de gemaakte keuze ten aanzien van de
aansturing van de BVEB.
Zaak: 242484
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Informatienota openbaar toilet Zaltbommel

Conform met de aanpassing dat de sluitingstijden
worden aangepast naar 21:00 in de zomer en
18:00 in de winter.

Advies:
1. In te stemmen met het aanpassen van het markttoilet onder het stadhuis
als tijdelijk openbaar toilet.
2. In te stemmen met de eenmalige verbouwingskosten van €13.450,- en
de structurele onderhoudskosten van €15.000,- over de periode van 3
jaar, te dekken uit het project- en onderhoudsbudget.
3. In te stemmen met de bijgevoegde informatienota en deze naar de raad
te zenden.
Samenvatting:
De raad heeft via een motie op 8 november 2018 het college verzocht een
openbaar toilet in de binnenstad van Zaltbommel te realiseren. De wens
betrof een openbare voorziening zonder beperkingen, zonder openingstijden
en geschikt voor mindervaliden. Uit een grootschalig locatieonderzoek is
gebleken dat de Bossche Poort de meest geschikte locatie is. Omdat dit
project nog even op zich laat wachten is onderzocht of een tijdelijke
oplossing in binnenstad mogelijk is. Deze oplossing is gevonden in de vorm
van het opknappen van het markttoilet onder het stadhuis en tijdelijk open te
stellen. Dit toilet is niet geschikt voor minder validen en is geopend tussen
10.00 en 21.00 uur. Het college ging hiermee akkoord Het oude markttoilet
onder het stadhuis krijgt een opknapbeurt en zal in januari 2022 operationeel
zijn.

Zaak: 242220
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Ontwerpbestemmingsplan Zaltbommel, van Heemstraweg-West (Petanque)
Advies:
1. Het ontwerpbestemmingsplan “Zaltbommel, van Heemstraweg-West
(Petanque)” vast te stellen en het betreffende plan, inclusief
bijbehorende bijlagen, ter inzage te leggen;
2. Te besluiten dat er geen Milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden
opgesteld
3. Ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan vast te stellen
en geen anterieure overeenkomst te sluiten;

Conform

4.

De gemeenteraad door middel van een informatienota te informeren;

Samenvatting:
Het college van Burgemeester en Wethouders besloot het
ontwerpbestemmingplan “Zaltbommel, van Heemstraweg-West
(Petanque)”ter inzage leggen. Met het ontwerp-bestemmingsplan wil het
college een sportvoorziening op de locatie van Heemstraweg-West te
realiseren.
Zaak: 205713

Onderwerp:
Water- en Rioleringsplan 2022-2026

Conform

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Advies:
1.
Het Water- en Rioleringsplan 2022-2026 voor Zaltbommel ter
vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen
2.
Voor de dekking te kiezen voor scenario D
3.
De financiële consequenties te verwerken in de begroting 2022
4.
De hoogte van de rioolheffing te verwerken in de separaat vast te
stellen "Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing
2022"
Samenvatting:
Elke gemeente heeft een aantal zorgplichten op het gebied afvalwater,
hemelwater en grondwater. In het Water- en Rioleringsplan wordt voor de
periode 2022-2026 vastgelegd hoe we met deze zorgplichten omgaan, wat
de kosten daarvan zijn en hoe we de kosten dekken. We moeten nu keuzes
maken over de financiering van de toenemende kosten in de toekomst.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 9 november 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

