BESLUITENLIJST (1)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 januari 2018

OPENBAAR
AANWEZIG:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

:
:
:
:
:
:

J.P. Rehwinkel
C.A.H. Zondag
A.C. Bragt
S.H. Buwalda
H.J. Looijen
W. Wieringa

AFWEZIG:

1
2

3

4

Onderwerp / korte samenvatting
Opening / mededelingen
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 19 december 2017
Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging van Regionaal Archief
Rivierenland voor de feestelijke opening van
depot 8 op woensdag 31 januari om 15:00
uur in Tiel.
2. Uitnodiging van gemeente Delft voor het
bijwonen van het bestuurlijk platform
Erfgoedgemeenten op vrijdag 2 februari om
10:30 uur in Delft.
3. Uitnodiging van Regio Rivierenland voor de
bijeenkomst Regionale Energiestrategie
Rivierenland op woensdag 7 februari.
Stand van zaken bovengemeentelijke
onderwerpen
1. Regio Rivierenland
2. Veiligheidsregio Gelderland Zuid
3. Werkzaak Rivierenland
4. Omgevingsdienst Rivierenland
5. Regionaal Archief Rivierenland
6. Brandweer Bommelerwaard
7. AVRI
8. PHTB
9. Centrumregeling zorgproducten
10. Samenwerking
11. Overig

Besluit
Akkoord.

1. Wethouder Buwalda

2. Wethouder Buwalda

3. Wethouder Buwalda
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5.

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

C.A.H. Zondag

De raad voor te stellen:
In te stemmen met het beleidsplan integrale
schuldhulpverlening Bommelerwaard 20182021

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Beleidsplan integrale
schuldhulpverlening
Bommelerwaard 2018-2021
Openbare samenvatting
Het schuldhulpverleningsbeleid
sluit aan op het eerder
vastgestelde minimabeleid
Bommelerwaard en richt zich op
het vroegtijdig signaleren van
schuldenproblematiek, een
integrale aanpak en een
verbeterde toegang van de
schuldhulpverlening. De nota
wordt ter vaststelling op 22
februari 2018 aan de
gemeenteraad aangeboden.

6.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

De informatienota aan de raad te sturen
over de overdracht van aandelen Poorterij
aan Familie Leijten Beheer BV.

Informatienota aan de raad.
Overdracht van aandelen
Poorterij aan Familie Leijten
Beheer BV
Openbare samenvatting
In de
aandeelhoudersovereenkomst
tussen de gemeente Zaltbommel
en de Familie Leijten Beheer BV is
opgenomen dat de gemeente
Zaltbommel de aandelen in de NV
De Poorterij uiterlijk 31 december
2017 aan de Familie Leijten
Beheer BV zal aanmbieden. Het
college heeft daartoe in december
besloten. De informatienota
hierover stuurt het college nu naar
de gemeenteraad.
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7.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het versturen van
bijgaande informatienota aan de
gemeenteraad.

Najaarsrapportage 2017,
kadernota 2019 en bedrijfsplan
2.0 van Werkzaak Rivierenland
Openbare samenvatting
Op 7 december 2017 zijn de
najaarsrapportage 2017, de
kadernota 2019 en het
bedrijfsplan 2.0 van Werkzaak
Rivierenland vastgesteld door het
Algemeen Bestuur. De stukken
worden ter informatie aangeboden
aan de gemeenteraad zodat zij
zijn geïnformeerd over de
voortgang op de doelen en
budgetten 2017 en over de
uitgangspunten die gelden voor de
begroting 2019.

8.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Vaststellen bestemmingsplan
"Zaltbommel, Zonnepark
Ketelsteeg"
Openbare samenvatting
Van donderdag 2 november t/m
woensdag 13 december heeft het
bestemmingsplan "Zaltbommel,
Zonnepark Ketelsteeg" in ontwerp
ter inzage gelegen. Tegen het
ontwerp-bestemmingsplan zijn bij
de gemeenteraad geen
zienswijzen ingediend. Het
bestemmingsplan maakt het
mogelijk om aan de Ketelsteeg in
Zaltbommel, op de voormalige
vuilstortplaats een zonnepark van
2,4 ha aan te leggen. De
opgewekte energie zal door 500 600 huishoudens in Zaltbommel
en omgeving gebruikt worden. Het
bestemmingsplan wordt op 22
februari ter vaststelling aan de
gemeenteraad aangeboden.

1. Het ontwerp-bestemmingsplan
"Zaltbommel, Zonnepark Ketelsteeg"
ongewijzigd ter vaststelling aan de
gemeenteraad aan te bieden in zijn
vergadering van 22 februari 2018.
2. De gemeenteraad voor te stellen om voor
het verhalen van de kosten van het
bestemmingsplan geen exploitatieplan
vast te stellen.
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9.

A.C. Bragt

Team Juridische Zaken
Uitspraak in het beroep over de
bij de beslissing op bezwaar
geweigerde
omgevingsvergunning over het
perceel Ketelsteeg 16a te
Zaltbommel.
Openbare samenvatting
Kennis te nemen van de uitspraak
over het perceel Ketelsteeg 16a te
Zaltbommel, een nieuw besluit te
nemen op de aanvraag en de
proceskosten van € 1.058,- te
vergoeden

10.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Wijzigingsplan Poederoijen,
Karel van Gelreweg 1a
Openbare samenvatting
Het college heeft besloten het
wijzigingsplan Poederoijen, Karel
van Gelreweg 1a vast te stellen.
Hiermee wordt het mogelijk
gemaakt een tijdelijke
dienstwoning te vervangen door
een definitieve woning.

11.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan
"Buitengebied Zaltbommel,
Bommelsekade 150 kV-leiding".
Openbare samenvatting
Van 2 november tot en met 13
december heeft het
bestemmingsplan "Buitengebied
Zaltbommel, Bommelsekade 150
kV-leiding" in ontwerp ter inzage
gelegen. Het bestemmingsplan
biedt de mogelijkheid om een 150
kV leiding van het
transformatorstation aan de
Bommelsekade in Zaltbommel
ondergronds naar het opstijgpunt
in Wamel Druten aan te leggen.
Tegen het bestemmingsplan zijn
geen zienswijzen bij de
gemeenteraad ingediend. De
gemeenteraad wordt voorgesteld
om het bestemmingsplan op 22
februari gewijzigd vast te stellen.

1. De uitspraak in het beroep voor
kennisgeving aan te nemen.
2. Een nieuw besluit te nemen op de
aanvraag en in te stemmen met het
opstarten van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure voor de
beslissing op de aanvraag.
3. De proceskosten van (168 + 990 = 1058)
€1.058,- te vergoeden.

1. Het wijzigingsplan “Inpassingsplan
Tuinbouw Bommelerwaard, wijzigingsplan
Karel van Gelreweg 1a 2017” bestaande
uit het geometrisch bepaalde planobject
als vervat in het bestand
NL.IMRO.0297.BGBBPW20170014-VS01
met de bijbehorende bestanden vast te
stellen.
2. De afgeleide analoge verbeelding van het
onder beslispunt 1 genoemd
wijzigingsplan vast te stellen.

1. Het ontwerp-bestemmingsplan
“Buitengebied Zaltbommel,
Bommelsekade 150 kV-leiding” de
gemeenteraad op 22 februari gewijzigd te
laten vaststellen;
2. De gemeenteraad voor te stellen om voor
het verhalen van de kosten van het
bestemmingsplan geen exploitatieplan
vast te stellen.
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De wijziging in het
bestemmingsplan betreft een
ambtelijke aanpassing van het
identificatienummer van het
bestemmingsplan.

12.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Maatwerkafweging Ketelsteeg 9,
Zaltbommel
Openbare samenvatting
Voor het vergroten van de woning
Ketelsteeg 9 in Zaltbommel is een
schetsplan ingediend. Het plan
betreft het doortrekken van de kap
van het hoofdgebouw op een
aanbouw. Hierdoor ontstaat een
strijd met het bestemmingsplan
"Buitengebied Zaltbommel" voor
de maximaal toegestane goot- en
bouwhoogte. Op grond van artikel
4, lid 11 bijlage II Bor wordt na
indiening van de aanvraag een
tijdelijke omgevingsvergunning
verleend en wel voor de duur van
10 jaar. In de eerstvolgende
herziening van het
bestemmingsplan voor het
buitengebied wordt e.e.a. daarin
meegenomen.

13.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling

1. Met toepassing van artikel 4, lid 11 bijlage
II Bor tijdelijk medewerking te verlenen
aan het schetsplan voor de te vergroten
woning tot een maximale inhoud van
750 m3.
2. De onder punt 1 genoemde tijdelijke
medewerking alleen te verlenen bij een
positief welstandsadvies.

1. In te stemmen met de Regionaal
Educatieve Agenda Bommelerwaard
2. In te stemmen met het raadsvoorstel

Regionaal Educatieve Agenda
Bommelerwaard
Openbare samenvatting
In samenwerking tussen het
onderwijsveld en de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel is een
Regionaal Educatieve Agenda
voor de Bommelerwaard
opgesteld. Hierin worden de
speerpunten en aanpak benoemd
van het lokale onderwijsbeleid. De
agenda wordt voor besluitvorming
aan de gemeenteraad voorgelegd.
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14.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Toekomstige huisvesting
Praktijkschool De Brug
Openbare samenvatting
In samenspraak met
Praktijkschool De Brug heeft het
college een uitgangspuntennotitie
vastgesteld voor de toekomstige
huisvesting van de school. De
komende maanden wordt in
overleg met de school een
voorstel voorbereid om de
gemeenteraad te vragen een
investeringskrediet beschikbaar te
stellen voor de bouw van een
nieuw schoolgebouw.

15.

S.H. Buwalda

Team Ruimte
Blijverslening Zaltbommel 2018
Openbare samenvatting
Al enige jaren is de trend
zichtbaar dat mensen langer thuis
willen blijven wonen. Om langer
thuis te kunnen blijven wonen, zijn
vaak woningaanpassingen nodig.
Het Wmo-beleid biedt niet in alle
gevallen hiervoor een oplossing.
Niet alle ouderen (of mensen met
een beperking die thuis willen
blijven wonen) hebben voldoende
financiële middelen om de grotere
uitgaven in één keer te kunnen
financieren. Het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVn) biedt voor
deze groep de zogenaamde
'Blijverslening'. Hiermee kan een
lening worden afgesloten voor
maatregelen om langer thuis te
kunnen blijven wonen. In de
Woonvisie hebben wij reeds
aangegeven dit middel te zullen
onderzoeken. In een motie van 6
juli 2017 heeft de gemeenteraad
het college verzocht om met een
concreet voorstel hierover te
komen.
Het college stelt de raad voor de
Verordening Blijverslening
Zaltbommel 2018 vast te stellen
en € 150.000,= voor de
blijverslening beschikbaar te
stellen, met een maximum van
€ 30.000,= per aanvraag.

1. De uitgangspuntennotitie toekomstige
huisvesting Praktijkschool De Brug vast te
stellen.
2. Een nieuw gebouw op een nieuwe locatie
in de maatschappelijke zone van
Waluwe III als uitgangspunt vast te
stellen.
3. Kennis te nemen van projectopdracht
toekomstige huisvesting Praktijkschool
De Brug.
4. € 6.000,- beschikbaar te stellen voor inzet
van externe expertise en te dekken uit het
krediet 6890066 doordecentralisatie
onderwijshuisvesting.
5. De informatienota aan de raad te sturen.

1. In te stemmen met de adviesnota en de
raad voor te stellen de Verordening
Blijverslening Zaltbommel 2018 vast te
stellen.
2. De raad voor te stellen een bedrag van
€ 150.000,= voor de Blijverslening ter
beschikking te stellen.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen

Vorenstaande besluitenlijst van de in de vergadering van burgemeester en wethouders van
voormelde gemeente ingekomen stukken en behandelde onderwerpen en naar aanleiding
daarvan genomen besluiten, vastgesteld door genoemd college in zijn vergadering van
tot en met een getal van
volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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