37 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 9 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: 246746

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 2 november 2021

Conform

Zaak: 246826

Onderwerp:
schriftelijke vragen brief Vluchtelingenwerk van ChristenUnie

Conform

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Advies:
In te stemmen met het versturen van de antwoorden op de schriftelijke
vragen van ChristenUnie m.b.t. de brief van Vluchtelingenwerk
Samenvatting:
Op 26 oktober 2021 heeft de fractie van ChristenUnie schriftelijke vragen
gesteld m.b.t. de brief van Vluchtelingenwerk m.b.t maatschappelijke
begeleiding van inburgeraars in de nieuwe wet inburgering. Hiermee worden
deze beantwoord.

Zaak: 246518
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Advisering AB Regio Rivierenland van 10 november

Conform

Advies:
1. In te stemmen met de bijgevoegde ambtelijke advisering voor het AB
Regio Rivierenland van 10 november 2021.
Samenvatting:
Het college stemt in met de bijgevoegde ambtelijke advisering over de
agendapunten voor de AB-vergadering van 10 november 2021.

Zaak: 245926
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
schriftelijke vragen geitenhouderij

Conform

Advies:
In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen inzake documenten
geitenhouderij Brakel
Samenvatting:
Door middel van schriftelijke vragen heeft de fractie van GroenLinks
gevraagd om inzage in documenten met betrekking tot de
beëindigingsovereenkomst geitenhouderij Kooiweg 2a Brakel. Deze
documenten hebben wij aan de raad ter beschikking gesteld.

Zaak: 245274
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Publiekszaken ZBM

Onderwerp:
Voorbedrukte verkiezingsborden.
Advies:
Voor de periode van 2022 tot en met 2025, waarin vier verkiezingsmomenten
plaats zullen vinden, te kiezen voor een meerjarige samenwerking met Image
Building uit Den Haag voor het plaatsen van voorbedrukte verkiezingsborden
in onze gemeente.
Samenvatting:
Voor de periode van 2022 tot en met 2025, waarin vier verkiezingsmomenten
plaats zullen vinden, te kiezen voor een meerjarige samenwerking met Image
Building uit Den Haag voor het plaatsen van voorbedrukte verkiezingsborden
in onze gemeente.

Conform, met in achtneming van een tekstuele
wijziging.

Zaak: 244892
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Stedenbouwkundig Plan Waluwe III

Conform

Advies:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met het stedenbouwkundig plan
Waluwe III.
Samenvatting:
De Waluwe III is de laatste fase van de woningbouwontwikkeling De Waluwe.
In maart 2019 heeft het college hiervoor de stedenbouwkundige structuur
vastgesteld en de principe-uitspraak gedaan dat Pand 9 en het Streekarchief
op termijn plaatsmaken voor woningbouw. De volgende stap is het opstellen
van een stedenbouwkundig plan. Het college stelt de raad voor om in te
stemmen met het stedenbouwkundig plan Waluwe III.

Zaak: 244215
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Publiekszaken ZBM

Onderwerp:
Belastingverordeningen 2022

Conform

Advies:
1. In te stemmen met bijgevoegde adviesnota voor de raad;
2. In te stemmen met bijgevoegde belastingverordeningen.
Samenvatting:
Jaarlijks stellen we nieuwe belastingverordeningen vast. Naast
tariefswijzigingen voeren we ook redactionele en/of technische aanpassingen
door.

Zaak: 243248
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Kaderbrief 2023 GGD Gelderland-Zuid
Advies:
1. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de zienswijze op de
Kaderbrief 2023 van de GGD Gelderland-Zuid.
Samenvatting:
De GGD Gelderland-Zuid heeft de kaderbrief 2023 voor zienswijze aan de
gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten in de GGD-regio hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in
te dienen. Bij het opstellen van de GGD-begroting 2023 zal de GGD met alle

Conform

zienswijzen rekening moeten houden. Het college adviseert de
gemeenteraad om met de zienswijze in te stemmen.
Zaak: 242276
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Vaststellen Transitievisie Warmte

Conform, met inachtneming van een tekstuele
wijziging.

Advies:
De raad voor te stellen om:
1. De Procesnota bespreekversie Transitievisie Warmte vast te stellen.
2. De Transitievisie Warmte vast te stellen.
Samenvatting:
In een Transitievisie Warmte wordt een stapsgewijze aanpak richting
aardgasvrije en daarmee duurzame wijken uiteengezet. Op 20 juli van dit jaar
heeft het college de bespreekversie van de Transitievisie Warmte
vastgesteld. Deze is besproken met en voorgelegd aan onze inwoners en
verschillende stakeholders. De binnengekomen reacties zijn in concept
beantwoord. Het college legt deze beantwoording voor aan de raad.
Daarnaast stelt zij de raad voor om de visie op een aantal punten aan te
passen en deze vervolgens vast te stellen. De raad besluit hierover op 16
december van dit jaar.

Zaak: 241854
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Tendermethodiek Wind
Advies:
Voorstel
De raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met de Tendermethodiek grootschalige Windenergie
2. Het college te mandateren om de criteria in de Tendermethodiek
grootschalige Windenergie aan te scherpen
Samenvatting:
Het college van B&W heeft de Tendermethodiek voor grootschalige
Windenergie ter instemming voorgelegd aan de raad.
Wanneer de gemeente Zaltbommel windturbines wil laten ontwikkelen,
binnen de voorwaarden die door de raad in het zon- en windebeleid zijn
vastgesteld, moet de beste aanbieder binnen die voorwaarden gevonden
worden. Hiervoor is een Tendermethodiek ontworpen.

Conform, met inachtneming van een tekstuele
wijziging.

De raad besluit over de voorwaarden, criteria en procedure van de
tendermethode.
Zaak: 239925
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Principemedewerking Aalst, Watermunt (project-omgevingsprocedure)

Conform

Advies:
1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek van woningstichting
‘De Kernen’ voor de bouw van 5 geschakelde woningen aan de
Watermunt te Aalst door middel van een project-omgevingsvergunning
procedure.
Samenvatting:
Het college werkt mee aan het plan om 5 geschakelde woningen te
realiseren op de Watermunt in Aalst. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken dient een project-omgevingsvergunningprocedure doorlopen te
worden.

Zaak: 239502
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Wijziging bestuur Stichting LTS Salt Boemel
Advies:
1.
Te besluiten de heer P.D.M. Gerards van de afdeling Realisatie &
Beheer aan te wijzen om namens de gemeente Zaltbommel zitting te
hebben in het bestuur van de Stichting Salt Boemel.
2.
De ingangsdatum van uw besluit op besluitpunt 1. te stellen op 1
september 2021 en in relatie daarmee het besluit dat mevrouw F. Diels
zitting heeft als vertegenwoordiger van de gemeente in het
stichtingsbestuur van de Stichting LTS Salt Boemel per die datum in te
trekken.
Samenvatting:
De gemeente is vertegenwoordigd in de Stichting LTS Salt Boemel, de
stichting die Pand 9 beheert en exploiteert. Vanwege het vertrek van de
gemeentelijke vertegenwoordiger is een vervanger in het stichtingsbestuur
benodigd. Het college heeft daartoe besloten.

Conform

Zaak: 235416
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Brakel, Kooiweg 4

Conform

Advies:
1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om een tweede
bedrijfswoning aan de Kooiweg 4 in Brakel te bouwen.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten geen
medewerking te verlenen aan een te bouwen tweede bedrijfswoning aan de
Kooiweg 4 in Brakel. Bij het bedrijf staat al een bedrijfswoning. Het college
vindt het voor de bedrijfsvoering niet noodzakelijk om een tweede
bedrijfswoning te realiseren.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 16 november 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

