41 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 7 december 2021
Aanwezig:

Burgemeester Van Maaren
Wethouder Van Leeuwen
Wethouder Zondag
Wethouder Bragt
Wethouder Posthouwer
Gemeentesecretaris Abee (via teams)

Afwezig:

Zaaknummer

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 254271

Vaststellen besluitenlijsten van het college van B&W d.d. 30 november 2021

Conform

Zaak: 254852

Onderwerp:
Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Conform

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Advies:
De gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met de Kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid;
2. Dit kenbaar te laten maken aan het Dagelijks Bestuur van de
Veiligheidsregio door bijgevoegde zienswijze in te dienen.
Samenvatting:
Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd om in te stemmen met de
Kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De kaderbrief is
een eerste stap in de voorbereiding op de begroting voor 2023. Deze

begroting wordt in het voorjaar van 2022 opgesteld en zal aan de
gemeenteraden op een later tijdstip worden aangeboden.
Zaak: 254786
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Collegevoorstel prestatieafspraken 2022-2025

Conform

Advies:
1.
In te stemmen met de raamovereenkomst prestatieafspraken
Bommelerwaard 2022 tot en met 2025;
2.
In te stemmen met de prestatieafspraken 2022-2023;
3.
Wethouder Van Leeuwen te mandateren om de raamovereenkomst
2022-2025 te ondertekenen;
4.
De gemeenteraad op de hoogte te stellen van uw besluit met
bijgaande informatienota.
Samenvatting:
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met de
raamovereenkomst Bommelerwaard 2022-2025 en de prestatieafspraken
2022-2023. Deze afspraken vormen de leidraad voor de samenwerking
tussen gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel, woonstichting De
Kernen, Bewonersraad De Kernen, woningcorporatie Bazalt Wonen,
Woningstichting Maasdriel en Huurdersvereniging Bommelerwaard. Met
deze afspraken geeft de gemeente uitvoering aan de Woonvisie
Bommelerwaard 2021-2025.

Zaak: 254708
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Letter of Intent Cirtex
Advies:
1. In te stemmen met bijgevoegde Letter of Intent Cirtex en deze te
versturen aan het secretariaat van Werkzaak Rivierenland.
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd met de Letter of Intent Cirtex. De deelnemende
gemeenten in regio Rivierenland zijn verzocht om de Letter of Intent Cirtex te
ondertekenen om aan te tonen dat de gemeenten de circulaire textielketen
Cirtex en inclusieve arbeidsmarkt onderschrijven. Deze brief dient ter
ondersteuning van de subsidieaanvraag van de regeling REACT-EU Oost
Nederland waarin Werkzaak de rol van penvoerder heeft.

Conform

Zaak: 254591
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Financiën

Onderwerp:
Slotwijziging Covid-19 2021

Conform

Advies:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en deze ter besluitvorming
aan te bieden aan de gemeenteraad voor de raadsvergadering van
16 december 2021.
Samenvatting:
Het college informeert de raad over de Covid-19 gerelateerde inkomsten en
uitgaven in 2021. Bij het instellen van het coronafonds heeft de raad aan het
college een grote mate van vrijheid gegeven om deze ontvangen rijksgelden
in te zetten om de hogere uitgaven/lagere inkomsten door het coronavirus
het hoofd te bieden. Met het raadsvoorstel wordt aan de raad verantwoording
afgelegd over de bestedingen 2021 tot nu toe.

Onderwerp:
Ambtelijk advies Algemeen Bestuur Werkzaak Rivierenland 9 december
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag 2021
Zaak: 254176

Afdeling: Samenleving ZBM

Conform

Advies:
1. In te stemmen met het ambtelijk advies voor het Algemeen Bestuur
Werkzaak Rivierenland van 9 december 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 9 december 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 kadernota 2023 en de Evaluatie en nulmeting
project gemeente West Maas en Waal Schuldhulpverlening en bijzondere
bijstand op de agenda. Wethouder Zondag brengt hier het standpunt in.

Onderwerp:
Kadernota 2023 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag (UBR)
Zaak: 253387

Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Advies:

Conform

1. De raad voor te stellen geen zienswijze(n) in te dienen op de Kadernota
2023 inzake de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie
Breedbandnetwerk Rivierenland.
Samenvatting:
Gelet op de procedure conform de Wgr wordt de raad de mogelijkheid
gegund zienswijzen in te dienen op de bijgevoegde Kadernota 2023 UBR.
Het college adviseert tegelijkertijd zulks niet te doen. Daarnaast wordt de
actuele stand van zaken toegelicht.
Zaak: 252378
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Regionaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke
opvang en Bommelerwaards uitvoeringsprogramma thuis in de wijk 2022

Conform

Advies:
1. Het regionaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen en
maatschappelijke opvang 2022 vast te stellen.
2. Het Bommelerwaardse uitvoeringsprogramma Thuis in de wijk 2022 vast
te stellen.
3. De raadsinformatienota over het regionaal uitvoeringsprogramma 2022
en het Bommelerwaardse uitvoeringsprogramma door te sturen.
Samenvatting:
Het college heeft het regionale en het Bommelerwaardse
uitvoeringsprogramma 2022 vastgesteld voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Het Bommelerwaardse uitvoeringsprogramma is
een samenwerking tussen Zaltbommel en Maasdriel en is getiteld: Thuis in
de wijk. Met de inbreng van de drie adviesraden uit de Bommelerwaard is dit
uitvoeringsprogramma tot stand gekomen. Beide uitvoeringsprogramma zijn
complementair en gebaseerd op het regioplan Doordecentralisatie
beschermd wonen en de regiovisie Beschermd wonen en maatschappelijke
opvang.

Zaak: 253083
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Wet inburgering dvo Rivierenland
Advies:
1. Dienstverleningsovereenkomst ‘Inburgering Rivierenland’ tussen de 8
gemeenten en Regio Rivierenland, vast te stellen en aan te gaan.

Conform

2. In te stemmen met de begroting en uitgangspunten zoals deze zijn
opgenomen bij de dienstverleningsovereenkomst.
3. Het Mandaatbesluit Inburgering Rivierenland (bijlage 4 bij de DVO) vast
te stellen en te ondertekenen.
4. Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland goedkeuring te verlenen
om deze dienstverlening als aanvullende taak op te nemen in Bijlage 1
bij de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland (gelet op art. 5,
tweede lid, van de regeling Regio Rivierenland).
5. De bijgevoegde informatienota aan de gemeenteraad te sturen.
Samenvatting:
Het college heeft de DVO ‘Inburgering Rivierenland’ vastgesteld en stemt
ermee in deze DVO aan te gaan tussen de 8 gemeenten en Regio
Rivierenland. De uitvoerende taken in de nieuwe Wet Inburgering worden
hiermee belegd bij Regio Rivierenland. Met het Mandaatbesluit Inburgering
Rivierenland wordt Regio Rivierenland in staat gesteld de Wet Inburgering
2021 uit te voeren en hiervoor professionals in dienst te nemen. Daarnaast
stemt het college in met de inhoud van de informatienota Wet inburgering
december 2021 en verstuurt deze aan de gemeenteraad. Hiermee informeert
het college de raad over de laatste stand van zaken rondom de
implementatie van de nieuwe Wet inburgering.
Zaak: 252716
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Vaststelling bestemmingsplan Brakel, Molenkamp naast 24
Advies:
De raad voor te stellen om:
1. Voor het verhalen van kosten van het bestemmingsplan Brakel,
Molenkamp naast 24 geen exploitatieplan vast te stellen en in te
stemmen met de gesloten (anterieure) overeenkomst;
2. Het bestemmingsplan Brakel, Molenkamp naast 24, opgenomen in het
bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0297.BKLBP20210032VS01, elektronisch en analoog vast te stellen.
Samenvatting:
Op het leegstaande perceel aan de Molenkamp, naast 24 te zijn er plannen
om een vrijstaande woning te realiseren. Het college heeft op 30 maart 2021
ingestemd met het principeverzoek, en heeft het ontwerp bestemmingsplan
vanaf 14 oktober tot en met 24 november ter inzage gelegd. Het

Conform

bestemmingsplan wordt nu voorgelegd aan de raad om ongewijzigd vast te
stellen.
Zaak: 252684
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Advisering AB Regio Rivierenland van 8 december 2021

Conform

Advies:
1. In te stemmen met de bijgevoegde ambtelijke advisering voor het AB
Regio Rivierenland van 8 december 2021.
Samenvatting:
Het college stemt in met de bijgevoegde ambtelijke advisering over de
agendapunten voor de AB vergadering van 8 december 2021.

Zaak: 251923
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Regionale samenwerking huisvesting internationale werknemers

Conform

Advies:
1. Kennis nemen van de regionale aanpak ‘samen voor een goed
vestigingsklimaat voor huisvesting van arbeidsmigranten’ (internationale
werknemers);
2. In te stemmen met de informatienota aan de raad.
Samenvatting:
Het College van Burgemeester en Wethouders neemt kennis van de
regionale aanpak ‘samen voor een goed vestigingsklimaat voor huisvesting
van arbeidsmigranten’. Het college informeert de raad over deze regionale
aanpak.

Zaak: 250878
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
Advies:
1. Om gemeentelijke vorderingen van ouders die gedupeerd zijn door de
problemen rondom de kinderopvangtoeslag, vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te
schelden.
2. Mandaat te verlenen aan de invorderingsambtenaar en de GR Werkzaak
om namens de gemeente Zaltbommel schulden kwijt te laten schelden

Conform

als het gaat om gemeentelijke vorderingen die binnen de beoogde
reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen vallen.
3. Kennis te nemen van de informatienota ‘Hersteloperatie
kinderopvangtoeslag’ en deze door te sturen naar de raad
Samenvatting:
Het college heeft ingestemd om gemeentelijke vorderingen van ouders die
gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag,
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen, kwijt te schelden. Ook informeert het college de raad over de
hersteloperatie kinderopvangtoeslag.
Zaak: 248448
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Verlening projectomgevingsvergunning Bruchem, Broekheuvelstraat 1a2

Conform

Advies:
1.
De “Procesnota Bruchem, Broekheuvelstraat 1a2” vast te stellen en
volledig onderdeel te laten uitmaken van de
projectomgevingsvergunning ‘Bruchem, Broekheuvelstraat 1a2’;
2.
De projectomgevingsvergunning ‘Bruchem, Broekheuvelstraat 1a2’
opgenomen in de bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0297.BGBPB20210009-VS01 te verlenen.
Samenvatting:
De ontwerpproject omgevingsvergunning ‘Bruchem, Broekheuvelstraat 1a2’
heeft van 23 september 2021 t/m 3 november 2021 ter inzage gelegen. Er is
één zienswijze ingediend. Dit is verwoord in de procesnota. De
projectomgevingsvergunning maakt de realisatie van een (schuur)woning
mogelijk. Het college heeft besloten om de projectomgevingsvergunning
‘Bruchem, Broekheuvelstraat 1a2’ te verlenen.

Zaak: 246339
Portefeuillehouder: Burgemeester Van
Maaren
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zaltbommel
Advies:
1. De raad voor te stellen om de APV 2022 vast te stellen.
Samenvatting:
De op 29 april 2021 vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
2021 is aangepast. De APV is gewijzigd op basis van de model APV van de

Conform

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarnaast zijn er
beleidsaanpassingen gedaan en zijn verouderde bepalingen aangepast of
verwijderd. Het college stelt de gemeenteraad voor om de APV 2022 vast te
stellen.
Zaak: 245554
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Evaluatie integrale schuldhulpverlening 2018-2021

Conform

Advies:
1. De gemeenteraad met bijgevoegde informatienota te informeren over de
Evaluatie integrale schuldhulpverlening 2018-2021.
Samenvatting:
Het college heeft besloten om de gemeenteraad met een informatienota te
informeren over de Evaluatie integrale schuldhulpverlening 2018-2021. De
huidige en voormalige cliënten, de maatschappelijke partners en de
bewindvoerders zijn tevreden over de wijze waarop in de Bommelerwaard de
schuldhulpverlening is georganiseerd. Dankzij de feedback van de
respondenten en de inbreng van de schuldhulpverleners kan het huidige
Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2018-2021 en de beleidsregels
worden geactualiseerd.

Zaak: 243846

Onderwerp:
Uitgangspuntennotitie overdracht begeleiding cliënten in klantprofiel 4

Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Advies:
Wethouder Bragt
1. In te stemmen met het raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie overdracht
begeleiding cliënten in klantprofiel 4.
Afdeling: Samenleving ZBM
2. Kennis te nemen van de schriftelijke reacties als antwoord op de
adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Zaltbommel en de
Cliëntenraad Sociaal Domein Bommelerwaard.
Samenvatting:
In de raad van 29 april 2021 is tijdens de behandeling van het voorstel
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland de motie
Uitgangspunten overdracht KP4 naar Werkzaak Rivierenland aangenomen.
Met deze uitgangspunten willen we ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners
zoveel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.
Het college stelt de raad middels het raadsvoorstel voor om in te stemmen
met de uitgangspuntennotitie en een incidenteel budget beschikbaar te

Conform

stellen van € 250.000,- voor 2022-2024 voor de begeleiding van cliënten in
klantprofiel 4.
Zaak: 204834
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Continuering Het Groene Huis 2021-2022

Conform

Advies:
1. Het Groene Huis te continueren tot en met december 2022
2. Als gemeente bij te dragen in de periode oktober 2021 tot en met
december 2022 (15 maanden) met een bijdrage uit het
duurzaamheidsbudget van € 20.000,Samenvatting:
Het Groene Huis is een broedplaats voor ondernemers ‘met een duurzame
state of mind’, voor duurzame initiatieven in de wijken en voor projectorganisaties. Het is eind 2019 open gegaan. Na de evaluatie volgde het
voorstel om te continueren. Hierop is eerste instantie besloten te continueren
voor één jaar en nu om te verlengen tot eind 2022.

Zaak: 249831
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Financiën

Onderwerp:
Bergsche Maasveren
Advies:
In te stemmen om het de Stichting Bergsche Maasveren mogelijk te maken
te gaan beleggen volgens een defensieve beleggingsstrategie conform de
schaal van de vereniging van Nederlandse banken (NVB) met een maximum
van 2 op een schaal van 7.
Samenvatting:
Door tegenvallende resultaten de Stichting De Bergsche Maasveren
toestemming te geven op een meer renderende wijze het vermogen in te
zetten. Als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten (lage
rentestand) staat het rendement van het resultaat en het vermogen van de
stichting onder druk. Het doel is om het kapitaal van de stichting in stand te
houden en daarmee (in ieder geval grotendeels) te voorkomen dat of
gemeenten of individuele passagiers moeten betalen.

Conform

Zaak: 254974
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
Proces en planning MIRT A2

Conform

Advies:
In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de raad
Samenvatting:
Het college informeert de raad met een informatienota over het proces en de
planning van het dossier MIRT A2 en wat dit betekent voor de Zaltbommelse
planning qua besluitvorming en informatievoorziening.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel in de vergadering van 14 december 2021
Burgemeester

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

