BESLUITENLIJST (4)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 30 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

Onderwerp / korte samenvatting
Opening / mededelingen

Besluit

2

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 23 januari 2018
Akkoord.
d.d. 25 januari 2018
Akkoord.

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging van Stichting Vrienden van het
Carillon voor de Vriendenbijeenkomst op
vrijdag 16 februari om 19:45 uur in de
Gasthuiskapel in Zaltbommel.

1. Wethouder Bragt en wethouder Buwalda

2. Uitnodiging van Museum Atelier
2. Wethouder Bragt opent het Atelier.
Stadskasteel voor de officiële opening van
het Atelier op zaterdag 17 februari om 14:00
uur.
3. Uitnodiging van Stichting De TorenTuin voor 3. Wethouder Bragt
het jaarlijks Snoeifestijn op zaterdag 24
februari om 9:30 uur.
4. Uitnodiging voor het jaarlijks defilé van de
Avondvierdaagse Bommelerwaard op
vrijdag 25 mei ca. 20:00 uur op het bordes
van het stadhuis in Zaltbommel.

4. Wethouder Looijen
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5.

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

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

J.P. Rehwinkel

De gemeenteraad vragen:
In te stemmen met het voorgenomen besluit
van het algemeen bestuur VRGZ ten
aanzien van het conceptbrandweerzorgplan.
2. In te stemmen met een incidentele
bijdrage van € 25.790,-- ter dekking van
de regionale frictiekosten voor de
organisatieontwikkeling.
3. In te stemmen met het leveren van een
incidentele bijdrage voor 2018 van €
12.044,-- ter dekking van het totale
regionale tekort van €233.500,-.
4. In te stemmen met een structurele
bijdrage van €29.401,--, ter compensatie
van de cao-kosten van de VRGZ van
€570.000,--.
5. In te stemmen met de incidentele stijging
van €37.834,-- ten laste van de post
onvoorzien te brengen; en de structurele
stijging van €29.401,-- ten laste te
brengen van de stelpost prijsindex.
5. In te stemmen met bijgevoegde
zienswijze aan het dagelijks bestuur van
de VRGZ.

Team APV / Crisisbeheersing
Brandweerzorgplan en
financiële bijdragen VRGZ
Openbare samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd in te stemmen met het
brandweerzorgplan. In dit plan is
de ambitie beschreven om de
brandweerzorg in Gelderland-Zuid
zodanig te organiseren dat de
brandweer op basis van
risicogestuurd werken modern en
toekomstgericht blijft zowel voor
risicobeheersing als voor
incidentbestrijding. Op basis van
gedegen onderzoek is bekeken op
welke wijze de brandweerzorg nu
functioneert en in de toekomst kan
functioneren. Daarbij is onder
meer gekeken naar wettelijke
normeringen voor opkomsttijden.
Tevens wordt in het kader van
financiële bezuinigingen VRGZ
aan gemeenten gevraagd om een
financiële bijdrage. Aan de
veiligheidsregio werd eerder de
opdracht gegeven naar
dekkingsvoorstellen te zoeken om
het tekort van €853.000,-- te
dekken. Aangegeven werd ook
dat de uitkomst van de
bestuurlijke besluitvorming
zodanig zou kunnen zijn dat voor
een deel van het genoemde
bedrag geen oplossing zou
worden gevonden. Gezien de aard
van de publieke activiteiten van de
VRGZ wordt namelijk geen andere
mogelijkheid gezien om het tekort
aan te vullen.
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Op 5 februari komt een
afvaardiging van de VRGZ naar
een speciale raadsbijeenkomst
voor de gemeenteraden van
Maasdriel en Zaltbommel voor het
geven van nadere uitleg over het
brandweerzorgplan en de
financiële ontwikkelingen.

6.

A.C. Bragt

Team Infra
Herstraten loopstroken
Assenkruis, vervangen bankjes
en prullenbakken en uitbreiden
fietsparkeren Binnenstad
Zaltbommel

Het projectplan vast te stellen voor het
herstraten van de loopstroken en het
vernieuwen van het straatmeubilair in het
winkelgebied van Zaltbommel.

Openbare samenvatting
We gaan de voetpaden in de
winkelstraten van de binnenstad
van Zaltbommel herstraten. De
bomen in de Boschstraat en de
Gasthuisstraat krijgen groeiplaats
verbetering. Dit betekent dat we
de parkeervakken rondom de
bomen ook anders inrichten. De
fietsenstallingen op de markt
worden verwijderd en rondom de
markt worden uitgebreid. De
banken en prullenbakken worden
vervangen en de meeste palen
worden verwijderd.
De werkzaamheden beginnen
begin mei en duren t/m oktober.
Tijdens de Braderie vinden geen
werkzaamheden plaats. We
houden rekening met overige
evenementen en de warenmarkt.

7.

H.J. Looijen

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Aanpassing beleidsregel
dorpshuizen
Openbare samenvatting
Het college heeft de nieuwe
Beleidsregel Dorpshuizen
vastgesteld, die in samenwerking
met de besturen van de
dorpshuizen tot stand is gekomen.

1. In te stemmen met de nieuwe
Beleidsregel Dorpshuizen.
2. De subsidies 2018 voor de
dorpshuizen toe te kennen op basis
van de systematiek van de nieuwe
Beleidsregel Dorpshuizen.
3. Voor Den Ham en Podarwic de
subsidie voor 2018 toe te kennen gelijk
aan het subsidieniveau 2017.
4. Na 2018 de subsidies voor Den Ham en
Podarwic af te bouwen tot het
subsidieniveau op basis van de
systematiek van de nieuwe Beleidsregel
Dorpshuizen volgens bijgevoegd schema.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 27 december 2017
(CDA)
Overeenkomst gebouw
jongerencentrum De Hoeve in
Gameren

In behandeling.

Ingekomen 5 januari 2018
(GroenLinks)
Ontwikkelingen Buitenstad

In behandeling.

Ingekomen 23 januari 2018
(D66)
Overschrijding voorschriften
lichthinder door tuinders

In behandeling.

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
6 februari 2018 tot en met een getal van -7- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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