01 - Openbare besluitenlijst van de vergadering van
het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel op 11 januari 2022
Aanwezig:

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

Afwezig:

Wethouder Posthouwer (ziek)

Zaaknummer

Onderwerp, advies en samenvatting

Besluit

Zaak: 258003

Vaststellen besluitenlijst van het college van B&W d.d. 21 december 2021

Conform

Zaak: 263355

Onderwerp:
Kadernota 2023 Avri

Conform, met de toevoeging aan de zienswijze
op de kadernota 2023 dat AVRI wordt verzocht
het lange termijn beleid in de aankomende
bestuursperiode separaat ter besluitvorming aan
de gemeenteraden wordt voorgelegd.

Portefeuillehouder
Afdeling

Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Advies:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de kadernota 2023 van GR Avri
2. In te stemmen met de zienswijze op de kadernota 2023 van de GR Avri
en op de discussienotitie Nazorgfonds stortplaats.
Samenvatting:
GR Avri heeft op 16 december 2021 de kadernota 2023 voor zienswijze aan
de gemeenteraad aangeboden. Daarnaast vraagt Avri ook om een zienswijze
over hoe Avri om moet gaan met de risico’s en kansen van het nazorgfonds
stortplaats.

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de
bevoegdheid een zienswijze in te dienen.
Het college adviseert de gemeenteraad om met de bijgevoegde zienswijze in
te stemmen.
Zaak: 263329
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Principeverzoek IPW-woning naast Peperstraat 34a, Bruchem

Conform

Advies:
1. Medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijstaande woning naast
Peperstraat 34a in Bruchem;
2. De medewerking te verlenen in de vorm van een projectomgevingsvergunning;
3. De stedenbouwkundige richtlijnen voor de te bouwen woning vast te
stellen.
Samenvatting:
Voor het perceel naast Peperstraat 34a in Bruchem is een IPW verzoek
ingediend voor de bouw van een vrijstaande woning. Met het vaststellen van
stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt aan het verzoek medewerking
verleend.

Onderwerp:
Kaderbrief Programmabegroting 2023 en beleidsplan 2022-2025 van het
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag Regionaal Archief Rivierenland
Zaak: 262030

Afdeling: Informatie en Automatisering

Advies:
1. Het college heeft het Beleidsplan 2022-2025 voor kennisgeving
aangenomen, aangezien dit plan in de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 29-11-2021 van het RAR is vastgesteld;
2. Het college heeft de Kaderbrief Programmabegroting 2023 voor
kennisgeving aangenomen, aangezien deze brief in de vergadering van
het Algemeen Bestuur op 29-11-2021 van het RAR is behandeld;
3. Het college stelt de raad voor positieve zienswijzen in te dienen, door
middel van bijgaand raadsvoorstel en -besluit.
Samenvatting:
Naar aanleiding van de moties Kracht van de Raden en de daaruit
voortvloeiende eind 2020 vastgestelde informatieprotocol ontvangt u de
Kaderbrief Programmabegroting 2023 en het Beleidsplan 2022-2025 van het

Conform

RAR. Via de raad heeft uw college de mogelijkheid tot het indienen van
zienswijzen.
Zaak: 262017
Portefeuillehouder: Wethouder
Posthouwer
Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

Onderwerp:
MIRT A2 - Bestuursovereenkomst en Regionale Ontwerptafel Rivierenland

Aangehouden

Advies:
1. Kennis te nemen van de informatienota van Regio Rivierenland en de
bijlage “Benadering IenW NvA diverse thema’s”
2. In te stemmen met de inhoudelijke uitgangspunten van bijgevoegde
concept-Bestuurlijke overeenkomst Voorkeursbeslissing A2 Deil – ’sHertogenbosch – Vught (BOK) als deelnemende partij
3. In te stemmen met de bijgevoegde Procesnotitie Regionale Ontwerptafel
Rivierenland (ROR)
4. De burgemeester de portefeuillehouder wethouder Posthouwer te laten
machtigen de definitieve Bestuurlijke overeenkomst Voorkeursbeslissing
A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught (BOK) te tekenen nadat de
gemeenten Zaltbommel, Maasdriel en West Betuwe als deelnemende
partijen aan de overeenkomst zijn toegevoegd
5. In te stemmen met bijgevoegde informatienota aan de raad en deze met
bijlagen aan uw raad te verzenden.
Samenvatting:
Na het ter inzage leggen van de concept voorkeursbeslissing MIRT A2 Deil –
Vught door de minister, is dit de volgende stap. Het sluiten van een
bestuurlijke overeenkomst met betrokken partijen. Het college stemt in met
de inhoudelijke uitgangspunten van de concept-Bestuurlijke overeenkomst
Voorkeursbeslissing A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught (BOK). Hierin
leggen partijen de afspraken vast over de wijze waarop partijen
samenwerken en inspanning leveren voor realisatie van het
maatregelenpakket.
Tevens is het oprichten van een Regionale Ontwerptafel Rivierenland (ROR)
in de BOK opgenomen. Het college heeft de procesnotitie vastgesteld waarin
nadere afspraken over de ROR zijn vastgelegd.
Het college informeert de raad met een informatienota.

Zaak: 261508

Onderwerp:
Aanvraag Erfgoed Deal
Advies:

Conform

Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen

1.

Afdeling: Realisatie en Beheer ZBM

2.

Bij het programmabureau Erfgoed Deal een financiële bijdrage aan te
vragen van € 487.000,- voor herinrichting van het schootsveld in
Zaltbommel.
Hiervoor in te stemmen met de bijgevoegde verklaring van matching.

Samenvatting:
Bij het programmabureau Erfgoed Deal een bijdrage aan te vragen voor
herinrichting van het schootsveld en daarvoor in te stemmen met de
bijgevoegde verklaring van matching.
Zaak: 261457
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Kaderbrief 2023 Werkzaak Rivierenland

Conform

Advies:
1.
De raad voor te stellen bijgevoegde zienswijze vast te stellen met
betrekking tot de kaderbrief 2023 van Werkzaak Rivierenland.
Samenvatting:
Werkzaak Rivierenland heeft deelnemende gemeenten een kaderbrief 2023
aangeboden. Omdat Werkzaak Rivierenland een gemeenschappelijke
regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid hierop te reageren. Dit
kan door middel van een zienswijze. Het college is akkoord met de
kaderbrief. Hierom wordt de raad geadviseerd geen aanvullende kaders mee
te geven in haar zienswijze aan Werkzaak Rivierenland.

Zaak: 260565
Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Onderwerp:
Schriftelijke vragen PvdA inzake Gomarus december 2021

Conform

Advies:
In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen over het beleid
van Gomarus t.a.v. homoseksualiteit
Samenvatting:
PvdA heeft vragen gesteld over het beleid van Gomarus t.a.v.
homoseksualiteit. Het college heeft deze beantwoord.

Zaak: 259591

Onderwerp:
Garantstelling Dierenopvangtehuis de Bommelerwaard

Conform

Portefeuillehouder: Wethouder Bragt
Afdeling: Samenleving ZBM

Advies:
In te stemmen met de ophoging van de garantstelling voor de nieuwbouw
dierenopvangtehuis De Bommelerwaard naar € 350.000,Samenvatting:
De gemeente staat garant voor de nieuwbouw van het dierenopvangtehuis
De Bommelerwaard. Gezien de marktontwikkelingen wordt de garantstelling
opgehoogd naar € 350.000,-.

Zaak: 258187
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Verlening projectomgevingsvergunning Zaltbommel, Beersteeg 29 (hospice)

Conform

Advies:
1. De “Procesnota Zaltbommel, Beersteeg 29 (hospice)” vast te stellen en
volledig onderdeel te laten uitmaken van de projectomgevingsvergunning
‘Zaltbommel, Beersteeg 29 (hospice)’;
2. De projectomgevingsvergunning ‘Zaltbommel, Beersteeg 29 (hospice)’ te
verlenen, welke ook is opgenomen in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0297. ZBMPB20210033-VS01.
Samenvatting:
De ontwerp-projectomgevingsvergunning ‘Zaltbommel, Beersteeg 29
(hospice)’ heeft van 28 oktober 2021 t/m 8 december 2021 ter inzage
gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Dit is verwoord in de procesnota. De
projectomgevingsvergunning maakt de realisatie van een hospice mogelijk.
Het college heeft besloten om de projectomgevingsvergunning ‘Zaltbommel,
Beersteeg 29 (hospice)’ te verlenen.

Zaak: 258171
Portefeuillehouder: Wethouder Van
Leeuwen
Afdeling: Leefomgeving ZBM

Onderwerp:
Principeverzoek Appelweg 2, Brakel
Advies:
1.
In te stemmen met het omzetten van de agrarische bedrijfswoning
Appelweg 2 in Brakel in een burgerwoning door middel van een
wijzigingsplan-procedure
Samenvatting:
Van Ooijen Bouwadvies heeft verzocht om de agrarische bedrijfswoning
Appelweg 2 om te zetten naar een burgerwoning. Met het verzoek is
ingestemd.

Conform

Zaak: 257318
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: HRM

Onderwerp:
Begrotingswijziging BVEB e-HRM

Conform

Advies:
1. Kennisnemen te nemen van de begrotingswijziging BVEB e-HRM
waarbij het projectbudget e- HRM met € 200.000,- wordt opgehoogd in
2021 (zie bijlage),
2. Kennis te nemen van de aangepaste raadinformatiebrief betreffende de
Burap (zie bijlage).
Samenvatting:
Het college heeft kennis genomen van de begrotingswijziging BVEB e-HRM
waarbij het projectbudget e- HRM met € 200.000,- wordt opgehoogd in 2021.
Ook heeft het college kennis genomen van de aangepaste
raadinformatiebrief betreffende de Burap BVEB.

Zaak: 248911
Portefeuillehouder: Wethouder Zondag
Afdeling: Informatie en Automatisering

Onderwerp:
Jaarverslag archieftoezicht 2020 gemeente Zaltbommel
Advies:
1.
De aanbevelingen over te nemen die in het Jaarverslag 2020 door de
archiefinspecteur zijn genoemd.
2.
De raadsbrief met betrekking tot het Jaarverslag 2020 ter kennisname
brengen van de gemeenteraad.
Samenvatting:
De archiefinspecteur van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR), heeft
zijn bevindingen verwerkt in het Jaarverslag 2020. Vanwege Corona heeft er
geen inspectiebezoek plaatsgevonden, wel zijn er contactmomenten
geweest. Ondanks dit gegeven zijn er toch een aantal aanbevelingen, die
aan het college worden voorgesteld, met het verzoek deze over te nemen.
De gemeenteraad zal hierover per raadsbrief geïnformeerd worden.

Conform

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

Gemeentesecretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

W. (Wouter) Abee

