40 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 30 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: 251719

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 23 november 2021

Conform

Zaak: 252654

Onderwerp:
Advisering AB ODR van 6 december 2021

Conform

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Advies:
1.
In te stemmen met de bijgevoegde ambtelijke advisering voor het AB
ODR van 6 december 2021.
Samenvatting:
Het college stemt in met de bijgevoegde ambtelijke advisering over de
agendapunten voor de AB vergadering van 6 december 2021.

Zaak: 252289
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Uitvoeringsplan SUWI arbeidsmarktregio Rivierenland 2022

Conform

Advies:
1. Vaststellen uitvoeringsplan ‘Regionale Werkgeversdienstverlening
Rivierenland 2021-2022’.
Samenvatting:
Het college heeft het uitvoeringsplan ‘Regionale Werkgeversdienstverlening
Rivierenland 2021-2022’ vastgesteld. Dit uitvoeringsplan is opgesteld door de
partijen die in opdracht van het ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid dan wel Rivierenlandse gemeenten wetten uitvoeren op
het gebied van werk en inkomen: UWV, Werkzaak Rivierenland en
uitvoeringsorganisatie Buren. Dit uitvoeringsplan volgt uit de wetswijziging
SUWI.

Zaak: 252212
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Rapportage onderzoek naar veiligheid en informatievoorziening
veiligheidsrisico's inwoners

Conform

Advies:
1.
Kennis te nemen van bijgevoegde rapportage onderzoek naar ervaren
veiligheidsrisico’s;
2.
In te stemmen met het ter kennisname aanbieden van het rapport aan
de gemeenteraad.
Samenvatting:
Om inzicht te krijgen hoe de inwoners van de gemeente de
informatievoorziening van veiligheidsrisico's ervaren is een onderzoek naar
de ervaringen hierover uitgezet onder de inwoners. De conclusie vanuit het
onderzoek is dat een groot deel van de inwoners tevreden is over de
informatievoorziening en goed is voorbereid op een noodsituatie. Aan de
gemeente wordt de aanbeveling gedaan dat het raadzaam is om toch vaker
preventief te informeren over mogelijke incidenten en rampen.

Zaak: 251987

Onderwerp:
Beslissing op bezwaar Waalbandijk 19, Gameren
Advies:
1. Het bestreden besluit van 2 juli 2021 te herroepen;

Conform

Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Wethouder Van Leeuwen

2. De aanvraag omgevingsvergunning, voor het aan huis verkopen van
veganistische maaltijden op het adres Waalbandijk 19 in Gameren, te
weigeren.

Afdeling: Leefomgeving ZBM

Samenvatting:
Beslissing op de bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 2 juli 2021,
waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor het aan huis verkopen
van veganistische maaltijden op het adres Waalbandijk 19 in Gameren.

Zaak: 250423

Onderwerp:
Beslissing op bezwaar Wob-verzoek betreffende Sachem

Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Juridische Zaken

Conform

Advies:
1. Het besluit op het Wob-verzoek deels te herroepen door de documenten
1 tot en met 16 alsnog deels openbaar te maken;
2. Voor het overige het besluit op het Wob-verzoek onder aanvulling van de
motivering in stand te laten;
3. Het bezwaarschrift van de Stichting Veiliger Zaltbommel niet-ontvankelijk
te verklaren.
Samenvatting:
Het college heeft besloten op twee bezwaarschriften tegen een besluit op
een verzoek om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op de veiligheidsaspecten
rondom de chemiefabriek Sachem in Zaltbommel. Het college heeft het
besluit deels herroepen door een aantal documenten alsnog deels openbaar
te maken. Voor het overige is het besluit onder aanvulling van de motivering
in stand gelaten. Naast de indiener van het Wob-verzoek heeft ook een
tweede partij bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten deze nietontvankelijk te verklaren in haar bezwaar.

Zaak: 250409
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
jaarrapportage wmo en jeugd 2020
Advies:
1. Kennis te nemen van de jaarlijkse rapportage Wmo en Jeugd 2020
2. Bijgevoegde informatienota ter informatie naar de gemeenteraad
toesturen
Samenvatting:

Conform

Het college van de gemeente Zaltbommel rapporteert jaarlijks over de
resultaten op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg. In deze rapportage
blikken we terug op 2020. De cijfers van de gemeente Zaltbommel zijn
afgezet tegen landelijke cijfers. De rapportage is niet alleen cijfermatig. De
gemeente heeft doelen vastgesteld, daar wordt ook duiding aan gegeven.
Zaak: 250371
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Koopzondagen 2022

Conform

Advies:
1. Voor het kalenderjaar 2022 de volgende zondagen aan te wijzen waarop
vrijstelling geldt van het verbod om winkels voor publiek geopend te hebben;
- 3 april
- 4 september
- 1 mei
- 2 oktober
- 29 mei
- 27 november
- 3 juli
- 18 december
2.

Dat de vrijstelling geldt vanaf 13:00 uur tot 17:00 uur.

Samenvatting:
De Winkeltijdenwet verbiedt de openstelling van winkels op zondag. Bij
gemeentelijke verordening kan van dit verbod vrijstelling worden verleend.
Deze verordening betreft de Verordening Winkeltijden Zaltbommel 2019. In
deze verordening wordt het college de bevoegdheid gegeven per
kalenderjaar maximaal acht (8) koopzondagen aan te wijzen waarop
eerdergenoemde vrijstelling geldt. Het college heeft van deze bevoegdheid
gebruikt gemaakt en acht koopzondagen vastgesteld.
Zaak: 250131
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Voorontwerp-bestemmingsplan “Zaltbommel, Steenweg 1”
Advies:
1. In te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan “Zaltbommel,
Steenweg 1”
2. De bestemmingsplanprocedure te starten en het voorontwerpbestemmingsplan, inclusief bijbehorende bijlagen,
(NL.IMRO.0297.BM20200020-VO01) voor inspraak ter inzage te leggen;
3. Ten behoeve van het kostenverhaal geen exploitatieplan ter inzage te
leggen en in te stemmen met de hiertoe gesloten anterieure
overeenkomst;

Conform

4.

De gemeenteraad door middel van een informatienota te informeren.

Samenvatting:
Het college van Burgemeester en Wethouders besloot het voorontwerpbestemmingplan “Zaltbommel, Steenweg 1” voor inspraak ter inzage leggen.
Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt op de locatie
Steenweg 1, Zaltbommel in het bestaande pand (een gemeentelijk
monument) een gezondheidscentrum bestaande uit een praktijk voor drie
huisartsen en een apotheek te vestigen.
Zaak: 250124
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Monitor Omgevingswet 2021

Conform

Advies:
1. De raad te informeren over :
a. De voortgang van de implementatie van de Omgevingswet
via een brief aan de raad met de bijgevoegde Monitor
Omgevingswet Q1-2 2021;
b. De besluitvormingsmomenten over de Omgevingswet via de
bijgevoegde Planning raadsbesluiten Omgevingswet 2021-2022.
Samenvatting:
Het college biedt de raad een geactualiseerde monitor (voortgangsbrief) aan
over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Ook biedt
het college de raad een bijgestelde planning aan voor de te nemen
raadsbesluiten die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de
Omgevingswet. De planning is aangepast vanwege de gewijzigde datum
inwerkingtreding van de Omgevingswet (van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022).

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).

Aangehouden

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
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.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 7 december 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

