BESLUITENLIJST (11)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 27 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. 20 maart 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging bijeenkomst Samen op Reis van 1. Wethouder Bragt
de Samenwerkende Woningcorporaties
Rivierenland op zaterdag 7 juni vanaf 17:00
uur bij Zinder in Tiel.
2. Uitnodiging van de gemeente Doesburg en 2. Burgemeester Rehwinkel
VNG Gelderland voor de Dag van de
Gelderse Gemeenten 2018 op maandag
23 april om 9:30 uur in de Gasthuiskerk in
Doesburg.
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

4
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5.

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

J.P. Rehwinkel

Instemmen met de extra kosten ad
€ 19.360,00 voor het organisatie van de
gemeenteraadsverkiezing en het raadgevend
referendum 2018 en deze ten laste brengen
van het saldo 2018.

Team Burgerzaken
Extra kosten t.b.v. organiseren
gemeenteraadsverkiezingen en
raadgevend referendum 2018
Openbare samenvatting
Akkoord gaan met de extra kosten
ten behoeve van de organisatie
van de verkiezingen

6.

C.A.H. Zondag

Team Belastingen
Onderzoek naar de hoogte van
de leges ten opzichte van de
gemeente Maasdriel

De raad te informeren over het vergelijkend
(harmonisatie) onderzoek naar de hoogte van
de tarieven leges ten opzichte van de
gemeente Maasdriel.

Openbare samenvatting
Er is een vergelijkend
(harmonisatie) onderzoek gedaan
naar de hoogte van de tarieven
leges ten opzichte van de
gemeente Maasdriel. De conclusie
is dat er op hoofdlijnen
(titelniveau) geen grote verschillen
zijn.

7.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

Kennis te nemen van de beleidsregels
Integrale schuldhulpverlening 2018
Bommelerwaard

Beleidsregels Integrale
schuldhulpverlening 2018
Bommelerwaard
Openbare samenvatting
Op 22 februari is in beide
gemeenteraden het beleid
Integrale schuldhulpverlening
Bommelerwaard 2018-2021
vastgesteld. De beleidsregels
Integrale schuldhulpverlening zijn
een uitwerking van de kaders uit
het beleidsplan. De beleidsregels
Integrale schuldhulpverlening
2018 Bommelerwaard worden
vastgesteld door het college van
Maasdriel. Dit college heeft door
de centrumregeling tussen beide
gemeenten het mandaat dit ook
voor Zaltbommel te doen.
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8.

C.A.H. Zondag

Team HRM
Opleidingsbeleid gemeente
Zaltbommel en Regeling
Opleidingsfaciliteiten gemeente
Zaltbommel
Openbare samenvatting
Het college heeft in de
vergadering van 27 maart 2018
een voorgenomen besluit en
tevens definitief besluit (onder
voorbehoud van instemming van
de Ondernemingsraad en het
Georganiseerd Overleg) genomen
over het Opleidingsbeleid
gemeente Zaltbommel en de
Regeling Opleidingsfaciliteiten
gemeente Zaltbommel.

9.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Principeverzoek
bestemmingswijziging Sint
Antoniestraat 6 7 en 9 Bruchem
44000796.20171439 van Rho
Adviseurs voor leefruimte
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten in principe
mee te werken aan het toestaan
van het gebruik als kantoor van de
panden Sint Antoniestraat 6 en 7
in Bruchem. Hiervoor gaan wij een
procedure artikel 2.12, lid 1 onder
a, sub 3 Wabo (projectomgevingsvergunning) volgen.
De aanvrager heeft ook gevraagd
om de panden (gedeeltelijk) als
showroom te mogen gebruiken.
Deze functie staan wij in deze
panden niet toe.
Wij informeren de raad hierover
via een informatienota.

1. Het Opleidingsbeleid gemeente
Zaltbommel 2018 vaststellen, onder
voorbehoud van instemming van de
Ondernemingsraad, en de nota 'Bewust
opleiden binnen de gemeente
Zaltbommel' op dezelfde datum laten
vervallen.
2. De Regeling Opleidingsfaciliteiten
gemeente Zaltbommel 2018 vaststellen,
onder voorbehoud van instemming van
het GO.

1. In principe wel mee te werken aan
de ingebruikname van de panden
Sint Antoniestraat 6 en 7 in
Bruchem als kantoor en niet mee
te werken aan het gebruik van
deze panden als showroom;
2. Voor wat betreft de kantoorfunctie
mee te werken aan de hand van een
procedure artikel 2.12, lid 1 onder a,
sub 3 Wabo (projectomgevingsvergunning).
3. In te stemmen met de bijgevoegde
exploitatieovereenkomst.
4. De raad hierover te informeren
conform bijgevoegde informatienota.
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10.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Maatwerkafweging diverse
aanvragen om
omgevingsvergunning voor het
Waterschap voor de tijdelijke
aanleg van weilanddepots.
Openbare samenvatting
Het Waterschap heeft vijf
omgevingsvergunningen
aangevraagd voor tijdelijke
weilandepots (maximaal 3 jaar).
De depots zijn bedoeld voor het
tijdelijk storten van baggerspecie.
Het gaat om de volgende locaties:
a. Vlierdseweg, naast 2 in
Bruchem.
b. Maas-Waalweg, Aalst,
kadastraal Brakel sectie L,
nummer 160.
c. Maas-Waalweg, Aalst,
kadastraal Brakel, sectie l,
nummer 179.
d. Delwijnsestraat, Delwijnen.
e. Jan Stuverdreef, Delwijnen

Het Waterschap omgevingsvergunningen te
verlenen voor maximaal 3 jaar voor de
aanleg van weilanddepots op de volgende
locaties:
a. Vlierdseweg, naast 2 in Bruchem.
b. Maas-Waalweg, Aalst, kadastraal
Brakel sectie L, nummer 160.
c. Maas-Waalweg, Aalst, kadastraal
Brakel, sectie l, nummer 179.
d. Delwijnsestraat, Delwijnen.
e. Jan Stuverdreef, Delwijnen

De omgevingsvergunningen zijn
verleend.
11.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Behandelvoorstel aangaande
Schriftelijke vragen
Woningbouw in de kernen van
Fractie GroenLinks, PvdA en
FvdS

In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen over woningbouw in de
kernen.

Openbare samenvatting
Beantwoording van schriftelijke
vragen van fractie Groenlinks,
PvdA en FvdS over woningbouw
in de kernen.

12.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Vaststelling wijzigingsplan
Molensteeg 12 te Brakel
Openbare samenvatting
Het college heeft besloten het
wijzigingsplan Brakel, Molensteeg
12 vast te stellen. Dit maakt
mogelijk dat een bestaande
agrarische dienstwoning wordt
omgezet naar een burgerwoning.

1. Het wijzigingsplan "Brakel, Molensteeg
12" bestaande uit het geometrisch
bepaalde planobject als vervat in het
bestand
NL/IMRO.0297.BGBBPW20170013-VS01
met de bijbehorende bestanden vast te
stellen.
2. Het afgeleide analoge wijzigingsplan
eveneens vast te stellen.
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13.

A.C. Bragt

Team Ruimte

Bijgevoegde beantwoording van de vragen
naar de gemeenteraad toe te sturen.

Raadsvragen Zeedijk 3,
Zuilichem
Openbare samenvatting
De fracties van de PvdA,
GroenLinks en de fractie
VanderSchans hebben vragen
gesteld over de mogelijke
vestiging van een slachterij aan de
Zeedijk 3 in Zuilichem. De vragen
zijn door ons beantwoord.

14.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Maatwerkafweging Weitjesweg
2, Brakel

Op basis van Bijlage II, artikel 4, lid 11 Bor
een tijdelijke omgevingsvergunning te
verlenen voor maximaal 10 jaar voor het
plaatsen van de mantelzorgwoning.

Openbare samenvatting
Voor het perceel Weitjesweg 2 in
Brakel is een
omgevingsvergunning ingediend
voor het plaatsen van een
mantelzorgwoning. De
omgevingsvergunning is verleend.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
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
03 april 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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