BESLUITENLIJST (15)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 24 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. 17 april 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging opening van het
Thais restaurant Kim’s Kitchen op woensdag
25 april vanaf 16:00 uur aan de Omhoeken
in Zaltbommel.
2. Uitnodiging van Rabobank Bommelerwaard
een Vitaal Bommelerwaard Event op
woensdag 9 mei in het Coöperatiehuis
Zaltbommel.
3. Uitnodiging van bestuur Coöperatieve
Tuinbouwregeling Zaltbommel voor
afscheidsreceptie van voorzitter Toon van
Tuijl op vrijdag 25 mei om 16:00 uur bij
restaurant Dukdalf in Kerkdriel.
4. Uitnodiging van gemeente Haarlem voor
een bestuurlijk platform Erfgoedgemeenten
op vrijdag 8 juni in Haarlem.

1. Burgemeester Rehwinkel

2. Wethouder Buwalda

3. Wethouder Bragt

4. Wethouder Zondag
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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

Het college gaat akkoord om per direct het
dossier Virieupark over te dragen aan
wethouder Bragt.

Team ruimte
Dossier Virieupark Zaltbommel
Openbare samenvatting
Vanwege persoonlijke
betrokkenheid van wethouder
Looijen wordt het dossier
Virieupark overgedragen aan
wethouder Bragt.

6.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Dienstverleningshandvest
centrumregeling zorgproducten
Maasdriel en Zaltbommel

1. In te stemmen met bijgaand
dienstverleningshandvest
centrumregeling zorgproducten.
2. In te stemmen met ondertekening van het
dienstverleningshandvest door wethouder
Zondag.

Openbare samenvatting
Het college van Maasdriel heeft
het dienstverleningshandvest voor
de Centrumregeling
Zorgproducten vastgesteld. In het
dienstverleningshandvest zijn
onder andere afspraken gemaakt
over de uitvoering van
werkzaamheden, afstemming en
wederzijdse informatieplicht,
kwaliteitseisen en de (afrekening
van de) kosten.
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7.

A.C. Bragt

Team Buitendienst
Schriftelijke vragen Joodse
begraafplaats Marten van
Rossemsingel van SGP Fractie

1. In te stemmen met de beantwoording van
de vragen van de SGP betreffende de
Joodse begraafplaats aan de Marten van
Rossumsingel te Zaltbommel
2. Bijgevoegde beantwoording van de
vragen toe te sturen aan de raad.

Openbare samenvatting
Ten tijde van de werkzaamheden
"groot achterstallig onderhoud
Schootsvelden" is door de SGP
geconstateerd dat rondom de
Joodse begraafplaats de
beschermende haag deels
verdwenen was. Door jarenlang
achterstallig onderhoud was de
beschermende haag rondom deze
Joodse begraafplaats grotendeels
verdwenen, wat zichtbaar werd
toen veel opschot en bramen in
het park verwijderd werden.
Onderdeel van het uitvoeringsplan
was al dat er een nieuwe haag
geplant zou worden rondom deze
begraafplaats.
Deze haag is inmiddels geplant,
waardoor de Joodse
begraafplaats weer een nette
afscheiding heeft gekregen.

8.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Verkenningenrapport MIRTverkenning Varik-Heesselt
'Samenwerken aan
Hoogwaterveiligheid' van de
provincie Gelderland

In te stemmen met de reactie op het
Verkenningenrapport MIRT-verkenning VarikHeesselt 'Samenwerken aan
Hoogwaterveiligheid'

Openbare samenvatting
De stuurgroep 'Dijkversterking
Tiel-Waardenburg en
rivierverruiming Varik-Heesselt'
heeft een keuze gemaakt uit twee
voorkeursalternatieven die gaan
over de hoogwaterveiligheid in het
gebied. De stuurgroep bestaat uit
de gemeente Neerijnen, de
provincie Gelderland, het
waterschap Rivierenland en het
ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat. De stuurgroep kiest
voor een voorkeursalternatief met
dijkversterking en met natuur- en
watercompensatie in de
uiterwaarden. Tot 26 april 2018
kan iedereen reageren op de
keuze van de stuurgroep.
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9.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Aanleg parkeerterrein Aalst
Neswaarden
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten in principe
mee te werken aan de aanleg van
een parkeerterrein aan de
Zaaiwaard in Aalst (perceel L
1249). Dit is nodig als gevolg van
de parkeerdrukte op de Zaaiwaard
en de Veerdam. Hiervoor gaan wij
een procedure artikel 2.12, lid 1
onder a, sub 3 Wabo
(projectomgevingsverguning)
volgen. Wij informeren de raad
hierover via een informatienota.

10.

H.J. Looijen

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Voorstel locatie beeld van
Stichting Beeld Sint Maarten

1. In principe mee te werken aan de
aanleg van een parkeerterrein op een
perceel bij de Neswaarden in Aalst
(kad. bekend gem. Brakel, sectie L,
nr. 1249).
2. Mee te werken aan de hand van een
procedure artikel 2.12, lid 1 onder a, sub
3 Wabo (projectomgevingsverguning) en
in te stemmen met de ruimtelijke
onderbouwing en deze procedure te
starten;
3. Als er geen zienswijzen worden
ingediend over het ontwerpbesluit,
danwel wezenlijke reacties van
overleginstanties - zonder nadere
besluitvorming in het college - over te
gaan tot het verlenen van de projectomgevingsvergunning;
4. De raad hierover te informeren met de
bijgevoegde informatienota.
In te stemmen met het plaatsen van een
beeld van Sint Maarten aan de westzijde van
de Bossche Poort aan de voorzijde van de
begraafplaats in Zaltbommel.

Openbare samenvatting
Het college besluit in te stemmen
met het plaatsen van een groot
bronzen beeld op de locatie aan
de westzijde van de Bossche
Poort. De Stichting Beeld Sint
Maarten heeft hiervoor geld
ingezameld.

11.

H.J. Looijen

Team Vastgoed
Informatienota voor de raad
inzake de stand van zaken van
het onderwerp glasvezel in
relatie tot de recente
goedkeuring van de Europese
Commissie

Kennis te nemen van en in te stemmen met
de bijgevoegde informatienota voor de raad
en deze aan hem door te sturen.

Openbare samenvatting
De Europese Commissie heeft
goedkeuring verleend aan de
Regio Rivierenland om een
breedbandnetwerk aan te leggen
in het buitengebied en in bepaalde
kernranden. Dit betekent dat de
Regio Rivierenland en de
gemeenten het project kunnen
voortzetten.
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12.

H.J. Looijen

Team Ruimte
PHS 2018: Definitieve
zienswijze MER en OTB
Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer

1. In te stemmen met bijgevoegde
definitieve zienswijze Milieueffectrapport
(MER) en Ontwerp- tracébesluit (OTB)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS).
2. In te stemmen met bijgevoegde
adviesnota voor de gemeenteraad.

Openbare samenvatting
Het college heeft de definitieve
zienswijze voor het
Milieueffectrapport (MER) en het
Ontwerptracébesluit (OTB) van
het Programma Hoogfrequent
Spoorvervoer (PHS) opgesteld. 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. Ons belangrijkste
punt is dat we niet overtuigd zijn
van 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.
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
8 mei 2018 tot en met een getal van -12- volgnummers.
Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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