BESLUITENLIJST (16)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 mei 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. 8 mei 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging besloten receptie voor afscheid
van Blaaskapel De Mispelkrakers op
zaterdag 12 mei om 19:00 uur in Sporthal
De Ring.
2. Uitnodiging bijeenkomst Energie atelier
Woningbouw regio Fruitdelta Rivierenland
op dinsdag 15 mei 16:00 uur in De Pluk te
Geldermalsen.
3. Uitnodiging masterclass Inbewaarstelling en
huisverbod op vrijdag 18 mei om 9.30 uur op
het kasteel in Wychen.
4. Uitnodiging Netwerkbijeenkomst
Cultuurhistorie en Recreatie&Toerisme op
dinsdag 19 juni om 15:00 uur op Slot
Loevestein in Poederoijen.
5. Uitnodiging bijeenkomst Energie atelier
bedrijventerreinen regio Fruitdelta
Rivierenland op donderdag 24 mei om 16:00
uur in omgeving Rivierenland.

1. Wethouder Buwalda

2. Wethouder Buwalda

3. Wethouder Bragt

4. Wethouder Cultuur

5. Wethouder Economie
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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

Team APV / Crisisbeheersing

De gemeenteraad voor te stellen:

Jaarrekening 2017
Veiligheidsregio GelderlandZuid

1. In te stemmen met de jaarrekening 2017
van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid
en het negatieve resultaat van
€ 1.379.000,--.

Openbare samenvatting
Het college stelt de raad voor in te
stemmen met de Jaarrekening
2017 Veiligheidsregio GelderlandZuid.

Crisis en rampenbestrijding
2. In te stemmen met de door het Dagelijks
Bestuur van de VRGZ gedane
bestemmingsvoorstellen ten aanzien van
het negatieve resultaat van € 949.000,--.
a. € 99.000,- te onttrekken uit de
bestemde reserve ten behoeve van
de incidentele lasten voor de
aanbesteding en migratie
outsourcing ICT en verhuizing/
verbouwing Bellefroidstraat.
b.
€ 850.000,-- te onttrekken aan de
algemene reserve crisis- en
rampenbestrijding.
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
3. In te stemmen met het
bestemmingsvoorstel om het negatieve
resultaat van € 430.000,-te onttrekken aan de (algemene) reserve
aanvaardbare kosten RAV.
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6.

J.P. Rehwinkel

Team APV / Crisisbeheersing
Begroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2021
Veiligheidsregio GelderlandZuid

De gemeenteraad voor te stellen:
In te stemmen met de begroting 2019,
uitgaande van goedkeuring van de
begrotingswijziging 2018 en kennis te nemen
van de meerjarenbegroting 2020-2022.

Openbare samenvatting
Het college stelt de gemeenteraad
voor om in te stemmen met de
begroting 2019 van de
veiligheidsregio Gelderland-Zuid
en kennis te nemen van de
meerjarenbegroting 2020-2021.
De gemeenteraad zal haar
zienswijze na instemming kenbaar
maken aan het algemeen bestuur
van de veiligheidsregio
Gelderland-Zuid.

7.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Geen deelname
Vangnetregeling 2017

1. In te stemmen met het niet doen van een
aanvraag voor de Vangnetregeling 2017.
2. In te stemmen met het versturen van
bijgaande informatienota aan de
gemeenteraad.

Openbare samenvatting
Gemeenten hebben de
mogelijkheid om gebruik te maken
van de Vangnetregeling van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Dit is een
aanvullende rijksbijdrage voor de
bijstandsuitgaven. Uit de concept
jaarrekening 2017 van Werkzaak
Rivierenland blijkt dat het tekort
van de gemeente Zaltbommel niet
groot genoeg is om in aanmerking
te komen voor de
Vangnetregeling.
8.

C.A.H. Zondag

Team Ruimte
Jaarstukken 2017, resultaat
bestemming 2017 en
programmabegroting 2019 van
de Omgevingsdienst
Rivierenland
Openbare samenvatting
Het college stelt de gemeenteraad
voor om in te stemmen met de
jaarstukken 2017, de besteding
van de resultaatsbestemming
jaarrekening 2017 en de
programmabegroting 2019 van de
Omgevingsdienst Rivierenland.

De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2017
van de ODR.
2. In te stemmen met de besteding van de
resultaatsbestemming jaarrekening 2017
en een restant toe te voegen aan een
door het Algemeen Bestuur in te stellen
bestemmingsreserve huisvesting.
3. In te stemmen met de
programmabegroting 2019 van de ODR.
4. Geen zienswijze in te dienen op de onder
1.1, 1.2 en 1.3 genoemde stukken.
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9.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Jaarstukken 2017 en begroting
2019 van de
Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard
Openbare samenvatting
Het college stelt de gemeenteraad
voor om in te stemmen met de
jaarstukken 2017, de bestemming
van het resultaat 2017 en de
begroting 2019 van de
Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard (BVEB).

10.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan
"Bruchem, Dorpsstraat 55".

De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de jaarstukken 2017
GR Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard (BVEB).
2. In te stemmen met de bestemming van
het resultaat € 115.405,- ten gunste van
de algemene bedrijfsreserve.
3. In te stemmen met de begroting 2019 GR
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard
(BVEB).
4. In te stemmen met bijgevoegde
zienswijze.

Het bestemmingsplan gewijzigd ter
vaststelling aan de gemeenteraad aan te
bieden.

Openbare samenvatting
Het ontwerpbestemmingsplan
"Bruchem, Dorpsstraat 55" heeft
vanaf 8 maart jl. gedurende 6
weken ter inzage gelegen. Het
bestemmingsplan biedt de
mogelijkheid om op het adres
Dorpsstraat 55 in Bruchem 5
woningen te bouwen. Tegen het
ontwerp-bestemmingsplan zijn
geen zienswijzen ingediend. We
stellen de gemeenteraad voor om
het bestemmingsplan ongewijzigd
vast te stellen.
11.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Principeverzoek Kooihoek 10
Brakel.
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten niet in te
stemmen met het ingediende
plan voor woningbouw op het
perceel Kooihoek 10 Brakel.
Wel vinden wij woningbouw op
dit perceel acceptabel. Daarom
hebben we besloten in principe
mee te werken aan woningbouw op deze locatie .Wij
vragen de initiatiefnemer om
met een beter plan te komen.
Dit aan de hand van een goede
stedenbouwkundige analyse.
Wij informeren de raad hierover
via een informatienota.

1. Niet in te stemmen met het
ingediende plan voor woningbouw op
het perceel Kooihoek 10 Brakel.
2. In principe wel mee te werken aan
woningbouw op het perceel Kooihoek
10 in Brakel onder de voorwaarde dat
sprake is van een goed
stedenbouwkundig plan.
3. Mee te werken aan de hand van een
bestemmingsplanprocedure.
4. De raad hierover te informeren conform
bijgevoegde informatienota.
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12.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Principeverzoek voor de bouw
van een vrijstaande woning op
de hoek Ouwelsestraat /
Schoolstraat in Gameren.
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten in principe
mee te werken aan de bouw
van een vrijstaande woning op
de hoek Ouwelsestraat /
Schoolstraat in Gameren.
Hiervoor gaan wij een
procedure artikel 2.12, lid 1
onder a, sub 3 Wabo
(projectomgevingsverguning)
volgen. Het geldende
bestemmingsplan staat op deze
locatie twee twee-ondereenkapwoningen toe. Daarom
is de planologische impact van
dit plan beperkt. Wij informeren
de raad hierover via een
informatienota.

13.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Jaarstukken 2017 en
Ontwerpbegroting 2019
Projectbureau Herstructurering
Tuinbouw Bommelerwaard
Openbare samenvatting
Het Projectbureau
Herstructurering Tuinbouw
Bommelerwaard heeft de
Jaarstukken 2017 en de
Ontwerpbegroting 2019 aan de
raad toegestuurd. De raad krijgt
de gelegenheid om een eventuele
zienswijze kenbaar te maken. Wij
stellen de raad voor om geen
zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting.

1. In principe mee te werken aan de
bouw van een vrijstaande woning op
de hoek Ouwelsestraat / Schoolstraat
in Gameren.
2. Mee te werken aan de hand van een
procedure artikel 2.12, lid 1 onder a,
sub 3 Wabo
(projectomgevingsverguning).
3. De raad hierover te informeren conform
bijgevoegde informatienota.

1. De raad voor te stellen:
o In te stemmen met de Jaarstukken
2017 van het Projectbureau
Herstructurering Tuinbouw
Bommelerwaard.
o In te stemmen met de
Ontwerpbegroting 2019 van het
Projectbureau Herstructurering
Tuinbouw Bommelerwaard.
o Geen zienswijze in te dienen op de
Jaarstukken 2017 en de
Ontwerpbegroting 2019 van het
Projectbureau Herstructurering
Tuinbouw Bommelerwaard.
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14.

A.C. Bragt

Team Ruimte
Verklaring van geen
bedenkingen voor het vestigen
van een Bevi-inrichting op de
Wildeman II
Openbare samenvatting
Eind 2017 heeft de gemeenteraad
het bestemmingsplan De
Wildeman II vastgesteld. Hierin is
opgenomen dat geen
nieuwvestiging van bedrijven is
toegestaan die vallen onder het
Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi). Van deze
bepaling in het bestemmingsplan
kan gemotiveerd worden
afgeweken.

De raad voor te stellen om:
1. In aanvulling op de Beleidsvisie externe
veiligheid nieuwvestiging van een Beviinrichting op De Wildeman II toe te staan.
2. Een verklaring van geen bedenkingen af
te geven voor het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de vestiging
van een Bevi-inrichting op
bedrijventerrein De Wildeman II, zoals is
aangevraagd door Mainfreight
Netherlands Coöperatief U.A.

Het bedrijf Mainfreight
Netherlands Coöperatief U.A.
(verder Mainfreight genoemd)
heeft bij de provincie een
omgevingsvergunning
aangevraagd voor het in gebruik
nemen van een nieuwe op- en
overslagloods op De Wildeman II.
Vanwege de hoeveelheid aan
gevaarlijke stoffen valt deze
inrichting onder het Bevi.
Daardoor is de provincie
Gelderland bevoegd gezag voor
het besluiten op de aanvraag
omgevingsvergunning. De
provincie mag deze
omgevingsvergunning op grond
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) alleen
maar verlenen indien de
gemeenteraad een verklaring van
geen bedenkingen afgeeft voor
het afwijken van het
bestemmingsplan. Het college
stelt de raad voor om deze
verklaring van geen bedenkingen
te af te geven.

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 mei 2018.

6

15.

S.H. Buwalda

Team Vastgoed
Naam en logo voor de
Stadswallen Zaltbommel.
Openbare samenvatting
Voor het park op de
vestingwerken worden
verschillende namen gebruikt. Om
eenduidigheid te krijgen stellen we
voor om de naam, 'Stadswallen
Zaltbommel' met als ondertitel
'anno 1834 - De Virieu', vast te
stellen. Deze naam vergroot de
herkenbaarheid, bekendheid,
toeristische aantrekkelijkheid en
identiteit van het park en legt een
link met de historie. Het logo
weerspiegelt het unieke karakter
van het project en het gebied in
een oogopslag.

16.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Doorontwikkeling verordening
peutertoeslag en inkoop
voorschoolse educatie

1. De naam 'Stadswallen Zaltbommel' met
de ondertitel 'anno 1834 - De Virieu' vast
te stellen voor het park op de
Zaltbommelse vestingwerken.
2. Het logo voor de Stadswallen Zaltbommel
vast te stellen.

1. Bijgaande adviesnota doorontwikkeling
verordening peutertoeslag ter vaststelling
aan te bieden aan de gemeenteraad.
2. Voorschoolse educatie in te kopen voor
een uurtarief van € 10,- per uur.

Openbare samenvatting
Aan de vooravond van de
harmonisatie peuterspeelzalen en
kinderopvang (1-1-2018) is de
raad beloofd om ouders te vragen,
op basis van de ervaringen met de
harmonisatie, adviezen te geven
over de doorontwikkeling van het
peuterbeleid. Deze adviezen zijn
verzameld en verwerkt in een
aangepaste verordening. Met de
nieuwe verordening is er een
betere afstemming met behoeften
van ouders en aanbieders en vindt
een verruiming van het beleid
plaats waarbij keuzevrijheid blijft
behouden. De nieuwe verordening
treedt in werking op 1 augustus
2018. Een logisch moment voor
peuters, ouders en aanbieders.
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17.

S.H. Buwalda

Team Ruimte
Lijst van maatregelen en
aanvraagformulier
Blijverslening Zaltbommel 2018
Openbare samenvatting
Op 22 februari 2018 heeft de
gemeenteraad de Verordening
Blijverslening Zaltbommel 2018
vastgesteld. Onderdeel van de
blijverslening vormt de lijst van
maatregelen waarvoor de
blijverslening gebruikt kan worden.
De maatregelen hebben
betrekking op bouwkundige
aanpassingen (zoals het aanbrengen van een traplift) en/of
domoticamaatregelen (zoals
draadloze video-deurintercom).
Een ander aspect is het aanvraagformulier, ook deze dient het
college vast te stellen. Het college
heeft zowel de maatregelenlijst als
het aanvraagformulier vastgesteld.

18.

S.H. Buwalda

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Jaarrekening 2017, concept
begroting 2019 GGD
Gelderland-Zuid en
begrotingswijziging 2018 Veilig
Thuis
Openbare samenvatting
Onlangs hebben wij de
jaarrekening 2017 GGD
Gelderland-Zuid, de
begrotingswijziging Veilig Thuis
2018 en de concept begroting
GGD Gelderland-Zuid 2019
ontvangen. De begrotingswijziging
Veilig Thuis 2018, de jaarrekening
2017 en de begroting 2019
worden vastgesteld in de
vergadering van het Algemeen
Bestuur van de GGD op 28 juni
2018. De gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten hebben
de mogelijkheid een zienswijze op
elk van de stukken in te dienen.
Het AB betrekt de zienswijzen bij
de uiteindelijke vaststelling van de
jaarrekening, begroting en
begrotingswijziging Veilig Thuis.

1. In te stemmen met de lijst van
maatregelen behorende bij de
Blijverslening Zaltbommel 2018.
2. In te stemmen met het aanvraagformulier
Blijverslening Zaltbommel 2018.
3. In te stemmen met de bijgevoegde
informatienota aan de raad en deze naar
de raad te zenden.

1. In te stemmen met de Jaarrekening 2017
GGD Gelderland-Zuid.
2. In te stemmen met het versturen van
bijgaande zienswijze op de Jaarrekening
2017.
3. Kennis te nemen van de concept
begroting van de GGD Gelderland-Zuid
2019.
4. In te stemmen met het versturen van
bijgaande zienswijze op de begroting
2019 GGD Gelderland-Zuid.
5. Kennis te nemen van de
begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis.
6. In te stemmen met het versturen van
bijgaande zienswijze op de
begrotingswijziging 2018 Veilig Thuis.
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19.

H.J. Looijen

Team Vastgoed
Grondaankoop ijsbaan
Gameren
Openbare samenvatting
De gemeente verwerft de IJsbaan
te Gameren. De gemeente
verhuurt vervolgens de
ondergrond aan IJsvereniging
Joviaal uit Gameren. De situatie
uit het verleden, waarbij de
particuliere eigenaar rechtstreeks
verhuurde aan de IJsvereniging,
komt hiermee te vervallen.

20.

H.J. Looijen

Team Ruimte
Vaststelling parapluplan
parkeren en parkeernota van de
Gemeente Zaltbommel
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten om de nota
voor parkeren bij ruimtelijke
ontwikkelingen vast te stellen. In
deze nota staan de eisen en
parkeernormen, die wij bij
ontwikkelingen voor parkeren
stellen. Wij leggen hiermee de
huidige werkwijze vast. Het is
geen nieuw beleid.
Verder hebben wij besloten om
de raad voor te stellen twee
paraplubestemmingsplannen voor
parkeren vast te stellen. Het gaat
om een digitaal en om een
analoog plan. Deze twee plannen
herzien enkele bestaande
bestemmingsplannen waarin geen
of geen goede parkeerregeling
staat.

1. Akkoord te gaan met de aankoop van het
perceel KWK02 P 1594, plaatselijk
bekend als de ijsbaan te Gameren, ten
bedrage van € 105.000,-.
2. De jaarlijkse kapitaallasten te verhalen op
de IJsvereniging Joviaal te Gameren,
vastgelegd in een huurovereenkomst.
3. In te stemmen met onderverhuur aan de
huidige eigenaar voor ten hoogste vijf
jaar.

1. De parkeernota Zaltbommel 2018 vast te
stellen.
2. De gemeenteraad voor te stellen:
 De procesnota bestemmingsplan
"parapluplan parkeren (digitaal)" vast
te stellen en volledig onderdeel te
laten uitmaken van het
bestemmingsplan 'parapluplan
parkeren (digitaal)”.
 Het bestemmingsplan 'parapluplan
parkeren (digitaal)', opgenomen in de
bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0297.BGBBP20180002VS01,elektronisch en analoog
gewijzigd vast te stellen.
 Het bestemmingsplan 'parapluplan
parkeren (analoog)' ", opgenomen in
de bestandenset met
identificatienummer
NL.IMRO.0297.BGBBP20180003VS01, elektronisch en analoog vast te
stellen.
 Kennis te nemen van de door het
college vastgestelde parkeernota
Zaltbommel 2018.
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21.

H.J. Looijen

Team Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan
'Buitengebied, Maas-Waalweg'
Openbare samenvatting
Het college heeft besloten om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Maas-Waalweg' ter vaststelling
aan de raad voor te leggen. De
zienswijzen die op het ontwerpbestemmingsplan zijn ingediend,
hebben geleid tot enkele
aanpassingen in het
bestemmingsplan. Ook worden
enkele ambtshalve aanpassingen
doorgevoerd. Met het
bestemmingsplan willen de
gemeenten Maasdriel en
Zaltbommel de Maas-Waalweg
doortrekken en aansluiten op de
bestaande infrastructuur.

22.

H.J. Looijen

Team Vastgoed
snelle fietsroute Zaltbommel Maasdriel - 's-Hertogenbosch
Openbare samenvatting
Het college stelt aan de
gemeenteraad voor om de
plannen voor een snelle fietsroute
tussen Zaltbommel en 'sHertogenbosch verder uit te
werken. Hierbij geldt dat de
Parallelweg/Steenweg en
Hogeweg/Oude Bosscheweg de
voorkeursroute is. Het college legt
dit ter besluitvorming voor aan de
gemeenteraad. Tevens is het
college geïnformeerd over de
stand van zaken van het MIRTonderzoek naar de A2 en de
plannen voor een regionale
mobiliteitsagenda en
mobiliteitsfonds.

1. De raad voor te stellen:
 Voor het verhalen van kosten van het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Maas-Waalweg' geen exploitatieplan
vast te stellen en geen anterieure
overeenkomst te sluiten.
 De procesnota 'Nota zienswijzen
Bestemmingsplan Maas-Waalweg
Gemeente Maasdriel (BP1164) en
Gemeente Zaltbommel' vast te stellen
en volledig deel te laten uitmaken van
het bestemmingsplan 'Buitengebied,
Maas- Waalweg'.
 Het bestemmingsplan 'Buitengebied,
Maas-Waalweg', opgenomen in de
bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0297.BGBBP20170003VS01, elektronisch en analoog
gewijzigd vast te stellen.

1. In te stemmen met de uitwerking van de
plannen voor een snelle fietsroute met als
voorkeursroute de Parallelweg/Steenweg
en Hogeweg/Oude Bosscheweg
2. Kennis te nemen van de stand van zaken
van het onderzoek MIRT A2
3. Kennis te nemen van de stand van zaken
bij het opstellen van een regionale
mobiliteitsagenda en het komen tot een
mobiliteitsfonds
4. In te stemmen met bijgevoegde
adviesnota voor de raad
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 3 mei 2018
(ZVV)
Maaien wegbermen

In behandeling.

Ingekomen 4 mei 2018
(CDA)
Nevengeul Brakel

In behandeling.

Ingekomen 7 mei 2018
(PvdA/Groenlinks)
Minder verstrekken van
persoonsgebonden
zorgbudgetten (pgb)

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
15 mei 2018 tot en met een getal van -22- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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