BESLUITENLIJST (6)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 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. 6 februari 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging voor uitwisseling leerlingen van

1. Wethouder Buwalda

het Cambium met leerlingen van Viso Cor
Mariae uit België op maandag 26 februari
van 11-12 uur bij het Cambium College.
2. Uitnodiging voor de vervolgbijeenkomst
Vitaal Bommelerwaard op maandag 26
februari om 19:00 uur bij de Rabobank
Bommelerwaard in Zaltbommel.

2. Wethouder Bragt

3. Uitnodiging voor het openen van het jaarlijks 3. Wethouder Looijen
internationale Bommeltoernooi op zaterdag
28 april om 10:00 uur bij de Pétanque
Vereniging Jeu de Bommel.
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4

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

In te stemmen met de antwoordbrief aan de
Stichting om geen bijdrage beschikbaar te
stellen voor individuele ondersteuning in het
omgevingsoverleg.

Team Ruimte
Reactie op gesprek met
Burgemeester 13 december
2017 van Stichting Veiliger
Zaltbommel
Openbare samenvatting
Het college stemt in met de brief
van de burgemeester aan de
Stichting Veiliger Zaltbommel om
geen bijdrage beschikbaar te
stelen voor het inhuren van
individuele expertise als
deelnemer aan het
omgevingsoverleg
revisievergunning Sachem.

6.

J.P. Rehwinkel

Team Burgerzaken

Aan te houden.

1. Uitbreiding uren formatie
burgerzaken t.b.v.
verkiezingen.
2. Extra kosten t.b.v.
verkiezingen en raadgevend
referendum 2018
Openbare samenvatting
- Structurele uitbreiding uren
Burgerzaken tbv
werkzaamheden verkiezingen
toestaan.
- Akkoord gaan met de extra
kosten ten behoeve van de
verkiezingen
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7.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Financiële rapportage 2017 van
Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard

Kennis te nemen van:
De financiële rapportage 2017 van de
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.

Openbare samenvatting
De financiële rapportage 2017 van
de Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard is ontvangen.
Deze rapportage wordt ter
informatie beschikbaar gesteld
aan de colleges van de gemeente
Maasdriel en de gemeente
Zaltbommel.

8.

A.C. Bragt

Team Vastgoed
Behandelvoorstel aangaande
Schriftelijke vragen
Overeenkomst gebouw De
Hoeve te Gameren van CDA
fractie

In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen van het CDA 27
december 2017 inzake gebouw de Hoeve in
Gameren.

Openbare samenvatting
Het college beantwoordt de
schriftelijke vragen van het CDA
over het gebouw de Hoeve in
Gameren. De vragen gaan over
een overeenkomst van de
gemeente met de dorpsraad van
Gameren betreft overname van
het gebouw De Hoeve van de
stichting YFC Bommelerwaard.

9.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Ter visie legging ontwerpbestemmingsplan "Bruchem,
Dorpsstraat 55"

1. Het bestemmingsplan in ontwerp ter visie
te leggen.
2. De hogere grenswaarde voor drie
woningen vast te stellen.

Openbare samenvatting
Het voorontwerpbestemmingsplan "Bruchem,
Dorpsstraat 55" heeft voor de
inspraak ter inzage gelegen. Het
bestemmingsplan biedt de
mogelijkheid voor de bouw van 5
woningen aan de Dorpsstraat in
Bruchem. Er zijn geen
inspraakreacties ontvangen. Het
bestemmingsplan kan nu in
ontwerp ter inzage worden gelegd.

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 februari 2018.

3

10.

A.C. Bragt

Team Ruimte

Aan te houden.

Principeverzoek aanleg
begraafplaats aan de
Riemerstraat in Nederhemert
Openbare samenvatting
De 'Werkgroep begraafplaats met
grafrechten voor onbepaalde tijd
binnen de Gemeente Zaltbommel'
heeft de gemeente Zaltbommel
gevraagd om mee te werken aan
de aanleg van een begraafplaats
op twee percelen aan de
Riemerstraat in Nederhemert. Het
college heeft besloten om niet
mee te werken aan dit verzoek,
omdat de percelen in het
'waardevol open gebied' in het
buitengebied liggen.

11.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Schriftelijke vragen Groen Links
Openbare samenvatting
Groen Links heeft vragen gesteld
over losloopgebied voor honden in
het Schootsveld Zaltbommel, dit in
relatie tot de geplande
onderhoudswerkzaamheden. Op
dit moment is er in het Schootvels
een omheinde hondenuitlaatplaats
welke wordt gehandhaafd.

12.

S.H. Buwalda

Team Ruimte
Aanpassing verordening
Blijverslening Zaltbommel 2018
Openbare samenvatting
Tijdens de carrouselbehandeling
van het voorstel voor de
Blijverslening op 8 februari is
toegezegd om de leeftijdsgrens
van 76 jaar voor hypothecaire
leningen te laten vervallen. Bij een
hypothecaire lening dient de
waarde van de woning als
waarborg voor de lening en is een
extra leeftijdsgrens niet
noodzakelijk. Het college stelt
voor om deze aanpassing door te
voeren in de Verordening
Blijverslening Zaltbommel 2018
die op 22 februari in de raad
behandeld wordt.

1. In te stemmen met de beantwoording van
de schriftelijke vragen van Groen Links.
2. De beantwoording van de schriftelijke
vragen van Groen Links aan de raad te
sturen.

1. In alle documenten met betrekking tot de
Blijverslening Zaltbommel 2018 de
leeftijdsgrens van 76 jaar voor
hypothecaire leningen te laten vervallen.
2. In te stemmen met de aangepaste
adviesnota en de raad voor te stellen de
aangepaste Verordening Blijverslening
Zaltbommel 2018 vast te stellen.

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 februari 2018.

4

13.

H.J. Looijen

Team Infra
Projectplan Herinrichting
Tijningenplas en bijbehorende
informatienota voor de raad

1. Kennis te nemen van het projectplan
Herinrichting Tijningenplas
2. Kennis te nemen van en in te stemmen
met de bijgevoegde informatienota voor
de raad en deze aan hem door te sturen.

Openbare samenvatting
Gemeente Zaltbommel wil de
Tijningenplas herinrichten als
buitenzwemwater. Vanuit
inwoners zijn ideeën naar voren
gekomen voor de herinrichting van
de plas met zijn omliggend
groengebied. Het projectplan
Herinrichting Tijningenplas
beschrijft het projectdoel, de
wensen van gemeente en
werkgroep en de uitwerking. Het
college en de raad zijn in kennis
gesteld van de inhoud van het
projectplan.

14.

H.J. Looijen

Team Vastgoed
Afronding onderzoek kruising
Krangstraat - Steenweg
Bruchem en ontwikkelingen
snelfietsroute

1. Kennis te nemen van de conclusies van
het onderzoek en het geplande vervolg.
2. In te stemmen met bijgevoegde
informatienota voor de raad.

Openbare samenvatting
Het college heeft kennisgenomen
van de conclusies van het
onderzoek naar de kruising
Krangstraat - Steenweg in
Bruchem. Tevens is het vervolg
hierop in beeld gebracht. In het
kader van het onderzoek naar een
mogelijke snelfietsroute
Zaltbommel - 's-Hertogenbosch
blijft met name de fietsveiligheid
van dit gebied in beeld. Het
college informeert de
gemeenteraad met een
informatienota.
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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
27 februari 2018 tot en met een getal van -14- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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