BESLUITENLIJST (5)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 6 februari 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 Akkoord.
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 30 januari 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging voor Ronde tafel over start
1. Burgemeester Rehwinkel
nieuwe collegeperiode op woensdag 28
februari om 9:30 uur op Château Sint
Gerlach in Valkenburg.
2. Uitnodiging van Juliana Oranjevereniging
2. Burgemeester Rehwinkel
Poederoijen voor de aubade op Koningsdag
27 april om 8:30 uur op de hoek Maarten
van Rossumweg en Burg. Posweg.
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
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5.

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

J.P. Rehwinkel

1. In te stemmen met het evaluatieverslag.
2. Bijgaande informatienota aan de
gemeenteraad te sturen.

Team Integrale veiligheid
Evaluatie oud en nieuw 20172018
Openbare samenvatting
Dit jaar is de jaarwisseling op het
gebied van openbare orde zeer
positief verlopen. Er zijn geen
verstoringen van de openbare
orde of geweld tegen
hulpverleners geweest en de sfeer
was zeer goed. In tegenstelling tot
vorig jaar is het schadebedrag aan
het straatmeubilair lager. De
diverse schade is hoog, waardoor
het totale schadebedrag - zo is
uiteindelijk gebleken - helaas
hoger is dan voorgaande jaren.
Vanuit de dorpskern Brakel
kwamen de meeste meldingen
van de buitendienst, brandweer en
politie.

6.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het ambtelijk advies ter
voorbereiding van het AB Werkzaak
Rivierenland.

AB Werkzaak Rivierenland 8
februari 2018
Openbare samenvatting
Op 8 februari vergadert het
Algemeen Bestuur van Werkzaak
Rivierenland. Op de agenda staat
onder andere het onderwerp
loonkostendispensatie. Wethouder
Zondag is namens het college lid
van het Algemeen Bestuur van
Werkzaak Rivierenland.
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7.

A.C. Bragt

Team Ruimte

Het buiten het agrarisch bouwperceel
geplaatste mestbassin niet te legaliseren.

Maatwerkafweging
Middelstraat 1, Bruchem
Openbare samenvatting
Geconstateerd is dat op het adres
Middelstraat 1 in Bruchem een
mestbassin buiten het agrarisch
bouwperceel is geplaatst. Het
perceel is gelegen in het volgens
de structuurvisie voor het
buitengebied waardevolle open
gebied. Binnen het agrarische
bouwperceel is op zich nog ruimte
voor het plaatsen van het bassin.
Besloten is om het illegaal
geplaatste mestbassin niet te
legaliseren.

8.

A.C. Bragt

Team Vastgoed
Behandelvoorstel aangaande
Schriftelijke vragen
Ontwikkelingen Buitenstad van
Fractie GroenLinks, H.M. Sluiter

In te stemmen met de voorgestelde
beantwoording van raadsvragen aan de
gemeenteraad

Openbare samenvatting
Het college beantwoordt de
schriftelijke vragen die de fractie
Groen Links en D66 heeft gesteld
over ontwikkelingen Buitenstad.

9.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Informeren gemeenteraad over
betrokkenheid gemeente
Zaltbommel bij
bestemmingsplan
Bedrijventerrein Kerkewaard
(Gemeente Neerijnen)

In te stemmen met de brief aan de
gemeenteraad over de betrokkenheid van de
gemeente Zaltbommel bij de totstandkoming
van het bestemmingsplan voor het
bedrijventerrein Kerkwaard in Haaften

Openbare samenvatting
Het college van B&W heeft op 14
december 2017 toegezegd alle
informatie over de ontwikkeling
van het bedrijventerrein
Kerkewaard die is uitgewisseld
met de gemeente Neerijnen is ter
kennisname toe te sturen aan de
raad.
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10.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Waterberging Brakel-West,
wijzigingsplan Buitengebied,
Van Heemstraweg 2,
bestemmingplan Buitengebied,
Langerakseweg (ijsbaan)
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten om samen
met het Waterschap Rivierenland
en G. van der Ven B.V.
waterberging aanleggen. Dit doen
we om in de wateropgaven voor
Brakel-West te voorzien. Met deze
berging voorkomen wij overlast
van water in de kern Brakel.
Verder compenseert deze berging
de kwel uit de nevengeul in het
Munnikenland en de aanleg van
het bedrijventerrein Langerak.
Verder hebben wij afgesproken G.
van der Ven B.V. de ijsbaan naar
een locatie dichterbij de kern
Brakel aan de Langerakseweg
verplaatst. Ook verplaatst G. van
der Ven. B.V. om deze reden de
paardrijvereniging. Dit is nodig om
het bedrijventerrein tussen de Van
Heemstraweg en de
Langerakseweg mogelijk te
maken. We leggen nabij de Van
Heemstraweg 8 voor de
resterende wateropgaven
natuurvriendelijke oevers, een
inundatieveld en nieuwe
watergangen aan.
Verder hebben wij besloten om
het ontwerpwijzigingsplan
“Buitengebied, Brakel Van
Heemstraweg 2” en het
ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied, Langerakseweg
(ijsbaan)” ter inzage te leggen. Dit
om het bedrijventerrein en de
ijsbaan planologisch/juridisch
mogelijk te maken. Ook leggen we
een beeldkwaliteitsplan voor het
bedrijventerrein ter inzage en
starten we een procedure hogere
grenswaarden voor een
bedrijfswoning op dit
bedrijventerrein.

1. In te stemmen met
samenwerkingsovereenkomst met G. van
der Ven B.V. en het Waterschap
Rivierenland voor de Wateropgaven
Brakel-West.
2. Wethouder Bragt te machtigen voor het
tekenen van de
Samenwerkingsovereenkomst.
3. In te stemmen met het inrichtingsvoorstel
voor Wateropgaven Brakel-West.
4. De gemeentelijke kosten van € 119.108,te dekken vanuit het hiervoor beschikbare
budget binnen het WRP.
5. Af te wijken van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid en de aanbesteding
via een enkelvoudige onderhandse
procedure uit te voeren.
6. Het vooroverleg artikel 3.1.1. Bro te
starten voor het wijzigingsplan
Buitengebied,
Brakel Van Heemstraweg 2.
7. De ontwerpversie van het
bestemmingsplan Buitengebied,
Langerakseweg (ijsbaan) vast te stellen
en het betreffende plan, inclusief
bijbehorende bijlagen, ter inzage te
leggen.
8. Ten behoeve van het kostenverhaal geen
exploitatieplan ter inzage te leggen voor
het bestemmingsplan Buitengebied,
Langerakseweg (ijsbaan) en het
wijzigingsplan Buitengebied, Brakel Van
Heemstraweg 2 en in te stemmen met de
hiervoor gesloten anterieure
overeenkomst.
9. De gemeenteraad door middel van een
informatienota te informeren.
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11.

S.H. Buwalda

Team Ruimte
Ondertekening Gelders
Energieakkoord (GEA)
Openbare samenvatting
Het college gaat het Gelders
Energieakkoord (GEA) tekenen.
De officiële ondertekening vindt
plaats door wethouder Buwalda
op 7 februari 2018 bij de kick off
van de regionale energiestrategie.
Het besluit om te ondertekenen is
naar aanleiding van een unaniem
aangenomen motie in de raad op
25 januari met het verzoek het
GEA te ondertekenen.

12.

S.H. Buwalda

Team Ruimte
Restauratie Bolwerken
Zaltbommel
Openbare samenvatting
Het projectplan Restauratie
Bolwerken Zaltbommel is een
nadere uitwerking van de
projectopdracht. Vooral de
benodigde capaciteit, financiën en
bevoegdheden is hierin nader
uitgewerkt. ook de visie op de
restauratie en de noodzakelijke
doorkijk naar de
onderhoudswerkzaamheden
komen aan bod.

1. In te stemmen met de ondertekening van
het Gelders Energieakkoord.
2. Wethouder Buwalda te machtigen om het
Gelders Energieakkoord te ondertekenen
namens het college van Burgemeester en
Wethouders.

1. Projectplan Restauratie bolwerken
Zaltbommel vast te stellen.
2. Vooruitlopend op de herziening van de
Kwaliteitsambitie Openbare Ruimte het
onderhoudsniveau voor de bolwerken
vast te stellen op niveau A.
3. Jaarlijkse kosten interne uren à € 54.577,ten laste te laten komen van het
projectbudget gedurende de looptijd van
het project.
4. Informatienota en het Projectplan
Restauratie bolwerken Zaltbommel voor
kennisname aan te bieden aan de raad.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 27 december 2017
(CDA)
Overeenkomst gebouw
jongerencentrum De Hoeve in
Gameren

In behandeling.

Ingekomen 5 februari 2018
(GroenLinks)
Herinrichting schootsvelden

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
20 februari 2018 tot en met een getal van -12- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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