BESLUITENLIJST (12)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 3 april 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. 27 maart 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging van Bedrijven Kring
Bommelerwaard (BKB) voor de
lunchbijeenkomst op woensdag 11 april om
12 uur bij Bossekamp 9-13 in Zaltbommel.

1. Wethouders Zondag, Bragt, Buwalda en Looijen

2. Wethouder Buwalda
e

2. Prijsuitreiking van de Bedrijvenloop en 1
startschot scholierenloop bij de
Promenadeloop op zaterdag 14 april om
15:30 uur aan de Waalkade in Zaltbommel.
3. Uitnodiging voor het bijwonen van de
opening van het pronkstuk van Gelderland,
een zandsculptuur van Hugo de Groot voor
de verdraagzaamheid

3. Burgemeester of locoburgemeester
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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

1. het bestreden besluit van 18 mei 2016,
met aanpassing van de motivering, deels
te herroepen.
2. het bestreden besluit van 24 juni 2016,
met aanpassing van de grondslag,
verbetering van de motivering en herstel
van de bevoegdheid, in stand te laten.
3. de verzoeken om proceskosten af te
wijzen.

Team Juridische Zaken
Beslissen op een tweetal
bezwaarschriften die zijn
ingediend tegen besluiten op
grond van de Wet openbaarheid
van bestuur
Openbare samenvatting
Bezwaarmaker heeft in 2016 twee
verzoeken op basis van de Wet
openbaarheid van bestuur (hierna:
Wob) ingediend. Op deze
verzoeken is door het college
besloten. Tegen de besluiten is
bezwaar gemaakt. Het college
heeft de bezwaren nietontvankelijk verklaard. Hiertegen
heeft bezwaarmaker beroep
aangetekend. Rechtbank
Gelderland heeft op 7 november
2017 de beroepen gegrond
verklaard en beide besluiten
vernietigd. Het college heeft
opnieuw besloten op beide
bezwaarschriften. In
overeenstemming met het advies
van de
bezwaarschriftencommissie heeft
het college besloten één besluit
met aanpassing deels te
herroepen en één besluit met
aanpassingen in stand te laten.
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6.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Beleidsregels buitenplanse
afwijkingen Bor 2017:
mandatering .
Openbare samenvatting
Het Besluit omgevingsrecht (Bor)
geeft ons mogelijkheden af te
wijken van bestemmingsplannen.
In 2017 hebben wij hiervoor de
beleidsregels buitenplanse
afwijkingen Bor 2017 vastgesteld.
Hierin hebben wij vastgelegd in
welke gevallen de ODR
aanvragen zelfstandig kan
afhandelen. Ook hebben wij
bepaald dat wij in de overige
gevallen zelf een
maatwerkafweging maken. Elk
jaar speelt dit in relatief veel
gevallen. Daarom hebben wij
besloten om de
maatwerkafwegingen te
mandateren aan het team Ruimte.
Wij hebben hierbij een aantal
uitzonderingssituaties bepaald.

Op basis van het Mandaatbesluit Zaltbommel
2017 de maatwerkafwegingen - zoals
opgenomen in de beleidsregels Buitenplanse
afwijkingen Bor 2017 - te mandateren aan het
team Ruimte met uitzondering van de
volgende gevallen:
- De ingebruikname van een bestaand
niet voor bewoning bestemd pand
voor 3 of meer (nieuwe) woningen;
-

De ingebruikname van een bestaand
pand voor arbeidsmigranten (tenzij
sprake is van een reguliere woning
voor maximaal 4 arbeidsmigranten) of
een asielzoekerscentrum;

-

Het bouwen van een (tijdelijke) ruimte
voor arbeidsmigranten;

-

Als het ambtelijke standpunt afwijkt
van het standpunt van de
Portefeuillehouder RO.
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7.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Principe-verzoek BSO
Krangstraat 6, Bruchem
Openbare samenvatting
De eigenaar van kinderdagverblijf
"t Schansje" in Bruchem heeft
enige tijd geleden een verzoek
ingediend om aan de Krangstraat
6 een gebouw voor
buitenschoolse opvang (BSO) te
mogen oprichten. De BSO vindt
momenteel tijdelijk plaats in een
aangepaste schuur op het
perceel. Vanwege de ligging van
het kinderdagverblijf in het open
buitengebied (De Bommelsche
Weiden) is lang gezocht naar een
situering van het gebouw dat
enerzijds zo min mogelijk inbreuk
maakt op de open Bommelsche
Weiden en anderzijds tegemoet
komt aan de wensen en eisen
voor de BSO.
Besloten is om aan de nu
voorgestelde situering van de
BSO medewerking te verlenen.
Omdat voor dit plan een
bestemmingsplan moet worden
opgesteld, zal er overleg met de
provincie moeten plaatsvinden of
zij ook met de voorgestelde locatie
kunnen instemmen.

8.

S.H. Buwalda

Team Ruimte
Behandelvoorstel Aanwijzen
beschermd gemeentelijk
monument Drielsche Sluis in
Aalst (bij Maasdijk 97)
Openbare samenvatting
Het college wijst de Drielsche
Sluis in Aalst (bij Maasdijk 97) aan
als beschermd gemeentelijk
monument op grond van de
Monumentenverordening
gemeente Zaltbommel 2010.

1. In principe in te stemmen met de
gevraagde gewijzigde situering van de
BSO.
2. Overleg te plegen met de provincie of met
de gevraagde locatie kan worden
ingestemd.

1. De Drielsche Sluis in Aalst (bij Maasdijk
97) aan te wijzen als beschermd
gemeentelijk monument op grond van de
Monumentenverordening gemeente
Zaltbommel 2010.
2. De aanwijzing tot beschermd
gemeentelijk monument voor bezwaar ter
inzage te leggen.
3. De raad in kennis te stellen door middel
van bijgaande informatienota.
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9.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Behandelvoorstel schriftelijke
vragen Zorgval bij overgang
van Wmo naar WIz

1. Akkoord te gaan met de beantwoording
van de schriftelijke vragen over de
overgang van de Wmo naar de Wlz.
2. De beantwoording van de schriftelijke
vragen door te sturen naar de raad.

Openbare samenvatting
Op 8 maart stelde het CDA vragen
over de zorgval bij de overgang
van de Wmo naar de Wlz. Met
een zorgval wordt bedoeld dat
inwoners die op een wachtlijst
staan voor een opname in een
intramurale instelling een minder
hoge indicatie krijgen, dan
wanneer ze deze zorg uit de
zorgverzekeringswet en wet
maatschappelijke ondersteuning
afnemen. Deze problematiek is
bekend bij de gemeente
Zaltbommel.

10.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het ambtelijk advies ter
voorbereiding van het AB GGD GelderlandZuid.

AB GGD Gelderland-Zuid 4 april
2018
Openbare samenvatting
Op 4 april vergadert het Algemeen
Bestuur van GGD GelderlandZuid. Op de agenda staan onder
andere de onderwerpen
Jaarstukken 2017, Begroting
Veilig Thuis 2018 (incl.
begrotingswijziging) en
programmabegroting GGD 2019.
Wethouder Buwalda is namens
het college lid van het Algemeen
Bestuur van GGD GelderlandZuid.
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11.

H.J. Looijen

Team Vastgoed

De Raad voor te stellen:

Ondernemersfonds
bedrijventerreinen

1. In te stemmen met invoering van
reclamebelasting op basis van WOZwaarde ten behoeve van de vorming van
een ondernemersfonds voor de
bedrijventerreinen Van Voordenpark,
Waluwe, de Ooijk en Veilingweg, hiertoe
de opbrengst van deze reclamebelasting
toe te kennen aan de Stichting
Ondernemersfonds Bedrijventerreinen
Zaltbommel (i.o).
2. De "Verordening tot eerste wijziging van
de verordening op de heffing en de
invordering van reclamebelasting 2018"
vast te stellen.
3. De invoering van reclamebelasting t.b.v.
een ondernemersfonds voor de
genoemde bedrijventerreinen in 2021 te
evalueren.
4. Kennis te nemen van het concept
"Convenant inzake Ondernemersfonds
Bedrijventerreinen Zaltbommel 2018" en
het College zorg te laten dragen voor de
verdere uitwerking en overleg met de
Stichting Ondernemersfonds
Bedrijventerreinen Zaltbommel zodra
deze is opgericht.
5. De Algemene Subsidieverordening van
de gemeente Zaltbommel niet van
toepassing te verklaren op het
"Convenant inzake Ondernemersfonds
Bedrijventerreinen Zaltbommel 2018".
6. De jaarlijks benodigde €4.650 voor
perceptiekosten (€3.100) en
reclamebelasting (€1.550) beschikbaar te
stellen vanuit de algemene middelen.

Openbare samenvatting
Vertegenwoordigers van de
parkmanagementorganisaties op
de Waluwe, Van Voordenpark,
Veilingweg en De Ooijk hebben
een verzoek ingediend aan de
gemeente om te faciliteren in het
opzetten van een
ondernemersfonds. Aanleiding
hiervoor is dat de
parkmanagementorganisaties
vanwege de vrijwillige basis van
de bijdragen niet voldoende
structurele financieringskracht
hebben.
Per 1 juli 2018 wordt hiertoe, net
als in de binnenstad,
reclamebelasting geheven op
bovengenoemde
bedrijventerreinen. Hiervan
worden de opbrengsten 1 op 1 in
een ondernemersfonds gestort,
dat beheerd wordt door de
ondernemers zelf en dat gebruikt
wordt om collectieve investeringen
in de bedrijfsomgeving te doen.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
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
10 april 2018 tot en met een getal van -11- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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