BESLUITENLIJST (10)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 maart 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. 13 maart 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College

4

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. De raad voor te stellen om de
verordening speelautomatenhal
Zaltbommel 2018 vast te stellen.
2. De raad kennis te laten nemen van de
concept beleidsregels behandeling
vergunningaanvragen en verlening
vergunning speelautomatenhal.
3. Bijgaande adviesnota te versturen aan de
gemeenteraad.
4. Wethouders Bragt en Buwalda tekenen
aan tegen het voorstel te stemmen en het
0-beleid te willen handhaven.

Team APV / Crisisbeheersing
Het vaststellen van een
speelautomatenverordening
gemeente Zaltbommel 2018
Openbare samenvatting
Er is een verzoek ingediend om
een speelautomatenhal te mogen
vestigen. Om aan een dergelijk
verzoek gehoor te kunnen geven
moet de gemeenteraad een
verordening vaststellen om een
speelautomatenhal te kunnen
vestigen.

6.

J.P. Rehwinkel

Team Integrale veiligheid
Schriftelijke vragen bericht BD
Drugslab Brakel van Fractie CU
(ChristenUnie)

In te stemmen met het versturen van
bijgaande antwoorden op de schriftelijke
vragen van de ChristenUnie.

Openbare samenvatting
De gemeente is voor het eerst op
de hoogte gebracht van de
aanwezigheid van een drugslab in
Brakel op 13 maart 2018.

7.

J.P. Rehwinkel

Team Integrale veiligheid
Voortzetten Intergemeentelijk
projectteam
Openbare samenvatting
Het college besluit tot voortzetting
van het Intergemeentelijk
projectteam (IGP) / Brede aanpak
Multidisciplinaire knelpunten.

Het Intergemeentelijk Projectteam (IGP) /
Brede aanpak multidisciplinaire knelpunten
voort te zetten en daardoor deel te nemen
aan het per (1 april 2018) op te richten
intergemeentelijke projectbureau voor de
aanpak van ondermijningscriminaliteit in de
regio Gelderland-Zuid.
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8.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

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

Voortgang banenafspraak
Rivierenland Q3 2017
Openbare samenvatting
In het Landelijk Sociaal Akkoord
(11 april 2013) zijn kabinet,
werkgevers- en
werknemersorganisaties
overeengekomen om eind 2026 in
totaal 125.000 extra banen
beschikbaar te stellen (ten
opzichte van de nulmeting van
eind 2012) voor mensen met een
arbeidsbeperking. Werkgevers in
de marktsector nemen hiervan
100.000 banen voor hun rekening
en de overheidswerkgevers
25.000. Deze banen zijn bestemd
voor mensen die niet in staat zijn
zelfstandig het wettelijk
minimumloon te verdienen en in
het Doelgroepregister zijn
opgenomen.
Zowel de resultaten uit de eerdere
rapportages als de
trendrapportage over Q3 van 2017
laten zien dat werkgevers in onze
arbeidsmarktregio het aantal van
420 banen (ruimschoots) halen.
De gemeenteraad is eerder
geïnformeerd over de voortgang
banenafspraak op 23 mei 2017 en
12 september 2017.

9.

C.A.H. Zondag

Team Financiën Advies en
Beleid

In te stemmen met bestuurlijke reactie.

Bestuurlijke reactie onderzoek
rekenkamer naar financiële
positie
Openbare samenvatting
De rekenkamer heeft een
onderzoek verricht naar de
financiële positie van de
gemeente Zaltbommel. De
rekenkamer rapporteert direct aan
de gemeenteraad. Hiervoor heeft
het college de mogelijkheid om
een bestuurlijke reactie te geven.
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10.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Procedure benoeming
voorzitter Regio Rivierenland

De raad voor te stellen te besluiten de heer
Beenakker, burgemeester van Tiel, aan te
wijzen als gemeenschappelijk lid van het
Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland
voor de periode van 2018 - 2022.

Openbare samenvatting

11.

A.C. Bragt

Team Ruimte

1.

Maatwerkafweging Egter van
Wissekerkeweg 5a, Poederoijen

12.

A.C. Bragt

Op basis van de maatwerkafweging de
procedure voor een projectomgevingsvergunning te starten voor
de functie van detailhandel voor 60 m²
in de bedrijfshal.
De aanvrager te vragen een ruimtelijke
onderbouwing op te stellen.
Na akkoordbevinding van de ruimtelijke
onderbouwing de ruimtelijke procedure
te starten (ter visie legging ontwerpbesluit).
De te volgen ruimtelijke procedure door
u te laten verzorgen.

Openbare samenvatting
Voor het perceel Egter van
Wissekerkeweg 5a in Poederoijen
is een omgevingsvergunning
aanvraagd om een gedeelte van
de bedrijfshal voor detailhandel te
mogen gebruiken. Omdat in
Poederoijen geen
winkelvoorzieningen zijn, bestaat
hier volgens de aanvrager
behoefte aan. De praktijk is al dat
kleine huishoudelijke artikelen
daar via de handelsonderneming
door particulieren worden gekocht.
Besloten is om op basis van een
project-omgevingsvergunning
medewerking te verlenen voor
detailhandel tot een maximum van
60 m² van de bedrijfshal.

2.

Team Ruimte

De aangevraagde omgevingsvergunning te
weigeren.

3.

4.

Maatwerkafweging
Zaaiwaard 3d, Aalst
Openbare samenvatting
Voor het plaatsen van een chalet
op camping VVE De Neswaarden
in Aalst is een
omgevingsvergunning
aangevraagd. Het
bestemmingsplan "Buitengebied,
Zaltbommel" bepaalt dat de
afstand tussen de vaste
kampeermiddelen minimaal 3
meter moet bedragen. Het
aangevraagde chalet heeft aan
een zijde slechts een afstand van
1,40 meter tot het naastgelegen
chalet. Vanwege ruimtelijke
overwegingen is de vergunning
geweigerd.
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13.

A.C. Bragt

Team Infra
Essentakziekte en
kastanjebloedingsziekte in
bomenbestand Zaltbommel
Openbare samenvatting
De gemeente werkt aan een
evenwichtig bomenbestand. Dit
betekent dat bij aanplant geen
boomsoorten worden uitgesloten.
Uiteraard worden soorten of
cultivars (specifieke veredeling),
waarvan bekend wordt dat zij
extreem gevoelig zijn voor een
ziekte niet meer toegepast. Naast
de aandacht voor essentaksterfte
en kastanjebloedingsziekte zijn
iepziekte, eikenprocessierups,
massariaschimmel bij platanen,
wilgenhoutrups bij populieren en
wilgen, bacterievuur bij meidoorns
en fruitbomen ook gebruikelijke
aandachtspunten bij het
toepassen van het
bomensortiment. De heftige
uitbraak van de essentaksterfte en
kastanjebloedingsziekte houdt in,
dat bovenop de normale
onderhoudsverplichting extra
onderhoudsmaatregelen moeten
worden genomen om de veiligheid
van de openbare ruimte te
garanderen. Deze ziektes leiden
niet acuut tot het afsterven van de
boom. Sommige bomen zullen
mogelijk overleven, waardoor
preventief kappen van alle essen
of kastanjes onnodig is. Wel zal in
de komende jaren een groot
aantal zwaar aangetaste essen en
kastanjes vroegtijdig worden
vervangen. In de komende drie
jaren zullen naar inschatting 488
bomen worden vervangen.

1. Kennis nemen van de financiële gevolgen
van de essentaksterfte en
kastanjebloedingsziekte.
2.
a. Het incidenteel ophogen van het
budget voor boomonderhoud voor het
jaar 2018 met € 20.000 exclusief BTW
voor het verwijderen van dood hout en
dekken uit de post onvoorzien.
b. Het incidenteel ophogen van het
budget boomonderhoud voor drie
jaren (2018-2020) met jaarlijks
€ 40.000 exclusief BTW om ernstig
aangetaste bomen te verwijderen en
te vervangen. Het totale budget van
€ 120.000 te dekken uit de algemene
bedrijfsreserve.
3. Het bovenstaande ter kennis te brengen
van de gemeenteraad aan de hand van
bijgevoegde informatienotitie.
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14.

A.C. Bragt

Team Ruimte

Aan te houden.

Uitwerking woningbouwlocaties
gemeente Zaltbommel versie
maart 2018
Openbare samenvatting
Met het werkdocument
"Uitwerking woningbouwlocaties
gemeente Zaltbommel versie
maart 2018" werken we de lokale
woningbouwbehoefte verder uit
met maatwerk per kern zoals is
aangegeven in de Woonvisie
Bommelerwaard 2016-2020.

15.

A.C. Bragt

Team Ruimte

Aan het schetsplan geen medewerking te
verlenen.

Maatwerkafweging
Waalbandijk 19, Nieuwaal
Openbare samenvatting
Voor een bijgebouw op het
perceel Waalbandijk 19 in
Nieuwaal is een schetsplan
ingediend om hier een verdieping
op te plaatsen. Het bijgebouw
staat in de aanduiding "tuin" van
de bestemming "woondoeleinden"
van het bestemmingsplan
"Nieuwaal". Binnen deze
aanduiding mag niet gebouwd
worden. Met de opbouw wordt de
strijdigheid met het
bestemmingsplan feitelijk
vergroot. De opbouw zou in
gebruik genomen gaan worden als
kantoorruimte. Voor aan huis
gebonden bedrijven geldt volgens
het bestemmingsplan slechts een
oppervlakte van 30 m². Besloten is
om aan het schetsplan geen
medewerking te verlenen.
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16.

A.C. Bragt

Team Infra
Rol gebiedsconciërge
Openbare samenvatting
Naar aanleiding van de nieuwe rol
van de medewerker buitendienst
als gebiedsconciërge is gekeken
of deze daarnaast ook de rol van
BOA kan vervullen. Deze
bevoegdheid kan echter de
vertrouwensband schaden, die de
gebiedsconciërge gaat opbouwen
met de inwoners. Daarbij zijn het
twee heel verschillende rollen. Wij
zien af van het toevoegen van
deze bevoegdheid aan de
dorpsconciërge.

17.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Overeenkomsten
specialistische Wmo hulp
beschermd wonen en
maatschappelijke opvang
Openbare samenvatting
Voor de taken beschermd wonen
en maatschappelijke opvang
sluiten we aan bij
centrumgemeente 'sHertogenbosch. Zij verzorgen de
inkoop van beschermd wonen en
maatschappelijke opvang. Vanuit
de samenwerkingsovereenkomst
voor beschermd wonen,
maatschappelijke- en
verslaafdenopvang zijn alle
individuele gemeenten samen
verantwoordelijk. Met deze
contracten is maatwerk mogelijk
voor cliënten die beschermd willen
wonen.

1. De rol van de gebiedsconciërge niet
uitbreiden met de rol van BOA.
2. Bijgaande Raadsbrief aan de raad toe te
sturen als antwoord op vraag 309 vanuit
de Carrouselvergadering van 11 januari
2018.

1. Akkoord te gaan met het aanpassen van
het addendum van de Wmo-coöperatie
en het uittreden van Linc naar Zorg BV en
Leermakers Holding BV uit de cooperatie
voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang per 1 januari
2018.
2. Overeenkomst SH-Wmo aan te gaan met
Linc naar Zorg BV voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang per
1 januari 2018.
3. Overeenkomst SH-Wmo aan te gaan met
Leermakers Holding voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang per
1 januari 2018.
4. Overeenkomst SH-Wmo aan te gaan met
Springplank073 BV voor beschermd
wonen en maatschappelijke opvang per
1 januari 2018.
5. Overeenkomst SH-Wmo te beëindigen
met Rigterzorg BV per 1 maart 2018.
6. Overeenkomst SH-Wmo aan te gaan met
Neocura BV per 1 maart 2018, waar het
beschermd wonen of maatschappelijke
opvang betreft.
7. Wethouder Kagie te machtigen om de
overeenkomsten te tekenen.
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18.

H.J. Looijen

Team Ruimte
PHS 2018: Concept zienswijze
MER en OTB Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS)

1. In te stemmen met bijgevoegde concept
zienswijze Milieu Effectrapport (MER) en
Ontwerp Tracébesluit (OTB) Programma
Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS).
2. In te stemmen met bijgevoegde brief voor
de gemeenteraad.

Openbare samenvatting
Het college heeft een concept
zienswijze voor het Milieu
Effectrapport (MER) en het
Ontwerp Tracébesluit (OTB) van
het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) opgesteld.
Omdat er geen
gemeenteraadsvergadering is in
de zienswijzeperiode, heeft het
college aan de raadsfracties
gevraagd om schriftelijk te
reageren op de concept
zienswijze. De reacties neemt het
college dan zo veel mogelijk mee
in zijn definitieve zienswijze, die
het college in april vaststelt. In juni
volgt een bestuurlijk overleg met
de staatssecretaris, waarin de
gemeente ook haar standpunt kan
inbrengen. We trekken rondom
het PHS gezamenlijk op met de
gemeenten 's-Hertogenbosch,
Maasdriel, Neerijnen en
Geldermalsen. Onze concept
zienswijze is op veel punten dan
ook gelijk aan die van de andere
vier gemeenten. Ons belangrijkste
punt is dat we niet overtuigd zijn
van de nut- en noodzaak van het
aanleggen van de zuidwestboog
bij Meteren vanaf de Betuweroute.
De Betuweroute kan naar onze
mening beter benut worden en is
ook speciaal gemaakt voor
goederenvervoer. Er is dan geen
goederenvervoer over het
spoortraject bij Zaltbommel nodig.
Daarnaast maken we ons zorgen
om verslechtering van leefkwaliteit
van omwonenden, als er meer
goederentreinen over het spoor
gaan rijden.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 27 februari 2018
(PvdA/Groenlinks en Frits van
der Schans)
Woningbouw in de kernen

In behandeling.

Ingekomen 8 maart 2018
(CDA)
Zorgval bij overgang van Wmo
naar Wiz

In behandeling.

Ingekomen 8 maart 2018
(PvdA/Groenlinks en Frits van
der Schans)
Schapenslachterij in Zuilichem

In behandeling.

Ingekomen 19 maart
(SGP)
Joodse begraafplaats Maarten
van Rossemsingel

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
27 maart 2018 tot en met een getal van -18- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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