BESLUITENLIJST (14)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 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. 10 april 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging van gemeente Neder-Betuwe
voor afscheidsreceptie van wethouder
Gerritsen en wethouder Benschop op
woensdag 25 april om 16:30 uur in het
gemeentehuis van Neder-Betuwe in
Opheusden.

4

1. Wethouder Zondag

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

C.A.H. Zondag

1. De Collegeverklaring ENSIA 2017 vast te
stellen.
2. De verantwoordingsrapportages BAG en
BGT vaststellen.

Team Centraal applicatiebeheer
Verantwoording ENSIA 2017
Openbare samenvatting
Het college legt met deze
verklaring verantwoording af over
geselecteerde
informatiebeveiligingsnormen
inzake DigiD en Suwinet op basis
van de Eenduidige Normatiek
Single Information Audit (ENSIA)
systematiek.

6.

C.A.H. Zondag

Team Ruimte
Extra AB 23 april 2018 van de
Omgevingsdienst Rivierenland

In te stemmen met de ambtelijke adviezen op
de agendapunten van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de ODR op 23 april
2017. Ten aanzien van agendapunt 4 kiest
het college voor akkoord met het AB voorstel

Openbare samenvatting
Het college besluit in te stemmen
met de ambtelijke adviezen op de
agendapunten van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
ODR op 23 april 2017.

7.

A.C. Bragt

Team Vastgoed
Wijziging vertegenwoordiging
gemeente Zaltbommel in
Vereniging van Eigenaars
't Raethuys, Markt 10 te
Zaltbommel
Openbare samenvatting
De gemeente Zaltbommel
participeert met 2 daartoe
gemandateerde ambtenaren in de
Vereniging van Eigenaren
't Raethuys, Markt 10 te
Zaltbommel. Door het vertrek eind
2017 van de heer S. Westeneng
bij de gemeente Zaltbommel
(Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard) is een vacature
binnen onze vertegenwoordiging
ontstaan die met de heer M. van
Seventer, senior beleidsadviseur
financiën bij de
Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard, weer wordt
ingevuld.

1. Te besluiten de heer M. van Seventer van
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
doorlopend te machtigen om namens de
gemeente Zaltbommel gezamenlijk met
de heer M.B.R. Erlings of alleen zitting te
hebben in de Vereniging van Eigenaars 't
Raethuys, Markt 10 te Zaltbommel en
hem daarbij volledige
beslissingsbevoegdheid te geven voor het
nemen van besluiten voor zover een en
ander qua kosten valt binnen de
begroting van de Vereniging van
Eigenaars c.q. binnen de betreffende
begrotingspost van de
gemeentebegroting in elk kalenderjaar,
dan wel binnen een eventueel specifiek in
relatie tot de Vereniging van Eigenaars
beschikbaar gesteld krediet.
2. De ingangsdatum van uw besluit op
voorstel 1 te stellen op 18 april 2018.
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8.

S.H. Buwalda

Team Ruimte
Behandelvoorstel
vergaderstukken AB AVRI d.d.
19 april 2018 van AVRI

In te stemmen met de ambtelijke adviezen
behorende bij de vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur van de AVRI d.d. 19 april
2018

Openbare samenvatting
Het college heeft ingestemd met
de ambtelijke adviezen behorende
bij de vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur van de Avri
d.d. 19 april 2018. Wethouder
Buwalda brengt hiervoor het
collegestandpunt in.

9.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Aanpassing beleidsregel
bewegingsonderwijs.
Openbare samenvatting
De gemeente is verantwoordelijk
voor het beschikbaar stellen van
een accommodatie om op de
scholen bewegingsonderwijs te
geven. Hiervoor hebben wij een
beleidsregel vastgesteld die
uitgaat van een normatief
berekend aantal gymgroepen. Dit
aantal sluit in veel gevallen niet
aan bij de werkelijkheid. Op
verzoek van het onderwijs passen
we de regeling aan, zodat per
werkelijk aantal gymgroepen 1,5
klokuur gym per groep leerlingen
van 6 jaar en ouder mogelijk is.

1. De beleidsregel bekostiging lokalen
bewegingsonderwijs aan te passen, zodat
per werkelijke groep leerlingen van 6 jaar
en ouder 1,5 klokuur bewegingsonderwijs
in een sportaccommodatie mogelijk is.
2. De 'Beleidsregel bekostiging lokalen
bewegingsonderwijs gemeente
Zaltbommel 2018' vast te stellen.
3. De extra te verwachten kosten te dekken
via het regulier budget voor
bewegingsonderwijs.
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10.

H.J. Looijen

Team Samenleving en
Ontwikkeling

Aan te houden.

Verzoek om coulance niet
aangevraagde
onderhoudsbijdrage Roda Boys
Openbare samenvatting
Roda Boys heeft bij haar
subsidieaanvraag 2018 voor 3
voetbalvelden onderhoudsbijdrage
aangevraagd en toegekend
gekregen. In november kwam
Roda Boys erachter dat zij een
aantal velden vergeten is bij haar
aanvraag: 1 trainingsveld en een
veld en beachvolleybalveld bij de
Neswaarden. Hierop heeft zij
bezwaar ingediend op de
subsidiebeschikking; deze was
echter te laat. Nu verzoekt zij het
college om coulance. Het college
wijst dit af.

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
24 april 2018 tot en met een getal van -10- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 17 april 2018.

4

