39 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 23 november 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:

Gemeentesecretaris Abee (quarantaine)

Zaaknummer

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 249495

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 16 november 2021

Conform

Zaak: 248728

Onderwerp:
Principeverzoek Delwijnsekade 4, Delwijnen

Conform

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Advies:
1. Aan het verzoek voor de bouw van 1 vrijstaande woning aan de
Delwijnsekade en 1 vrijstaande woning aan de Kapelstraat in Delwijnen
geen medewerking te verlenen;
2. In principe wel medewerking te verlenen aan de bouw van 1 vrijstaande
woning aan de Kapelstraat door middel van een projectomgevingsvergunning.
3. Voor een aan de Kapelstraat te bouwen vrijstaande woning de
stedenbouwkundige richtlijnen vast te stellen.

Samenvatting:
Er is een verzoek ingediend voor de bouw van een vrijstaande woning aan
de Delwijnsekade en de bouw van een vrijstaande woning aan de
Kapelstraat in Delwijnen. Met name vanwege de gevraagde bouw van de
woning aan de Delwijnsekade is het verzoek om stedenbouwkundige en
landschappelijk reden als zodanig afgewezen. In principe kan wel
medewerking worden verleend voor alleen de bouw van een woning aan de
Kapelstraat.
Zaak: 247704
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Principe-verzoek bouw IPW woning tussen Gortstraat 2 en 4, Brakel

Conform

Advies:
1. Aan het verzoek voor de bouw van een vrijstaande woning tussen
Gortstraat 2 en 4 in Brakel geen medewerking te verlenen.
Samenvatting:
Er is een verzoek op basis van het beleid Incidentele Particuliere
Woningbouw (IPW) ingediend voor de bouw van een vrijstaande woning
tussen Gorterstraat 2 en 4 in Brakel. Vanuit cultuurhistorisch perspectief en
stedenbouwkundige uitgangspunten is het verzoek afgewezen.

Zaak: 247643
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Actualisatie Notitie uitgangspunten RES Rivierenland
Advies:
1. De raad voor te stellen om:
a. Kennis te nemen van de inhoudelijke uitgangspunten voor de
Regionale Energiestrategie Rivierenland 2.0 en verder
(hoofdstuk 1 en 2 van bijgevoegde notitie);
b. In te stemmen met de procesafspraken over samenwerking,
participatie en besluitvorming (hoofdstuk 3 en 4 van bijgevoegde
notitie).
Samenvatting:
Met de Regionale Energiestrategie FruitDelta Rivierenland (RES) willen
partijen (regiogemeenten, Waterschap, Provincie en andere partijen) komen
tot een duurzame elektriciteits- en warmtevoorziening in onze regio. De

Aangehouden

Regionale Energiestrategie (RES) is een langjarig regionaal
samenwerkingsproces. Het college stelt de gemeenteraad voor om met de
actualisatie van de Notitie uitgangspunten Regionale Energiestrategie
FruitDelta Rivierenland procesafspraken te maken over hoe we in de regio
met alle RES-partners in 2023 kunnen komen tot een RES 2.0 bod.
Zaak: 247109
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Huisvestingsprogramma 2022

Conform

Advies:
1. Het huisvestingsprogramma 2022 vast te stellen conform bijlage 1;
2. Het overzicht van de afgewezen aanvragen vast te stellen conform
bijlage 2;
3. Het bekostigingsplafond dat beschikbaar is voor de aangevraagde
voorzieningen onderwijshuisvesting voor 2022 te bepalen op nul euro.
Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks voor 31 december
het onderwijs huisvestingsprogramma vast voor het volgende jaar. In 2021 is
één aanvraag ingediend, maar later ingetrokken waardoor het
huisvestingsplan voor 2022 leeg is.

Zaak: 246355
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Beleidsregel van de burgemeester van de gemeente Zaltbommel houdende
regels omtrent handhaving van het digitaal nachtregister
Advies:
1. Kennis te nemen van de (door de burgemeester vastgestelde)
beleidsregel handhaving digitaal nachtregister gemeente Zaltbommel.
2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Samenvatting:
De gemeenteraad heeft op 10 juni 2021 het beleid Huisvesting
arbeidsmigranten gemeente Zaltbommel 2019 gewijzigd. In het beleid zijn
regels opgenomen voor het gebruik van het digitale nachtregister. Het te
hanteren model was nog niet vastgesteld. In het beleid wordt uitgegaan van
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving in relatie tot het
nachtregister. De burgemeester acht het wenselijk – om directe sturing te
vergroten – dat deze bestuursrechtelijke handhavingsmogelijkheden worden
toegepast. De beleidsregel is van toepassing op alle locaties waar

Conform

beroepsmatig nachtverblijf wordt geboden. Daarnaast wordt het digitaal
nachtregister, dat in de praktijk al gebruikt wordt, formeel als voorgeschreven
model vastgesteld.
Zaak: 242832
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Alcoholverkeerscursus (AVC) voor jonge beginnende bestuurders

Conform

Advies:
1. In te stemmen met de uitvoering van het projectvoorstel
‘Alcoholverkeerscursus Bommelerwaard’ in 2022;
2. In te stemmen met de keuze voor de doelgroep 16,5- tot en met 24jarigen;
3. Voor de uitvoering een bedrag van €5.250 beschikbaar te stellen uit het
budget voor het preventieakkoord;
4. In te stemmen met het toevoegen van artikel 1.3.4. aan de tarieventabel
van Hoofdstuk 3 ‘Rijbewijzen’ van de Legesverordening 2022 zoals deze
op 16 december in de gemeenteraad wordt vastgesteld.
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met het project ‘AVC Bommelerwaard’
(Alcoholverkeerscursus) in 2022. Hiermee worden jongeren voorgelicht over
de effecten van alcohol en mobiel-gebruik in het verkeer. Als stimulans
ontvangen ze een korting op de kosten van de leges.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 30 november 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

