BESLUITENLIJST (19)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 29 mei 2018

OPENBAAR
AANWEZIG:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

:
:
:
:
:
:

J.P. Rehwinkel
C.A.H. Zondag
A.C. Bragt
G. van Leeuwen
W. Posthouwer
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. 22 mei 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Bijwonen officiële opening nieuw GGD
gebouw aan de Kersenboogerd 2 in Tiel op
donderdag 28 juni om 16:15 uur.

4

1. Wethouder Bragt

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

J.P. Rehwinkel

1. Jaarverslag voor kennisgeving aan te
nemen
2. De aanbevelingen van de commissie over
te nemen en de medewerkers te
verzoeken hier naar te handelen.

Team Juridische Zaken
Aanbieden Jaarverslag
Bezwaarschriftencommissie
Maasdriel Zaltbommel en
Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard 2017
Openbare samenvatting
Per 1 april 2017 is er een
gezamenlijke
bezwaarschriftencommissie voor
Maasdriel, Zaltbommel en de
Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaard aangesteld. Deze
commissie rapporteert jaarlijks
over haar werkzaamheden. Het
jaarverslag over de eerste drie
kwartalen van 2017 is aan de
burgemeester, het college en de
raad aangeboden. De
burgemeester en het college
hebben dit jaarverslag voor
kennisgeving aangenomen en de
gedane aanbevelingen
overgenomen.

6.

G. van Leeuwen

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Aanwijzing door gemeente van
DPG als toezichthouder
kinderopvang Wko van GGD
Gelderland-Zuid
Openbare samenvatting
Op 29 mei 2018 heeft het college
van burgemeester en wethouders
besloten om de Directeur Publieke
Gezondheid GGD GelderlandZuid, met terugwerkende kracht
per 1-1-2018 aan te wijzen als
toezichthouder kinderopvang.

1. De Directeur Publieke Gezondheid van
de GGD Gelderland-Zuid met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018
aan te wijzen als toezichthouder zoals
bedoeld in artikel 1.61 lid 2 van de Wet
kinderopvang, en
2. De Directeur Publieke Gezondheid toe te
staan om in haar plaats één of meerdere
medewerkers te machtigen om onder
verantwoordelijkheid van de Directeur
Publieke Gezondheid op te treden als
toezichthouder in het kader van de Wet
kinderopvang, en
3. Eerdere besluiten met betrekking tot
aanwijzing van de GGD en/of andere
functionarissen van de GGD en/of de
Directeur Publieke Gezondheid van de
GGD Gelderland-Zuid als toezichthouder
inzake kinderopvang en/of
peuterspeelzalen per 1 januari 2018 in te
trekken.
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7.

G. van Leeuwen

Team Ruimte

Aan te houden.

Principeverzoek aanleg
begraafplaats aan de
Riemerstraat in Nederhemert
Openbare samenvatting
De 'Werkgroep begraafplaats met
grafrechten voor onbepaalde tijd
binnen de Gemeente Zaltbommel'
heeft de gemeente Zaltbommel
gevraagd om mee te werken aan
de aanleg van een begraafplaats
op twee percelen aan de
Riemerstraat in Nederhemert. Het
college heeft besloten om niet
mee te werken aan dit verzoek,
omdat de percelen in het
'waardevol open gebied' in het
buitengebied liggen.
8.

G. van Leeuwen

Team Vastgoed
Actualisatie grondexploitaties
per 31 december 2017
Openbare samenvatting
In dit advies wordt het college en
de raad verzocht akkoord te gaan
met de actualisatie van de
grondexploitaties per 31
december 2017. Hierbij komen
onder meer de materiële vaste
activa, bouwgrond in exploitatie,
reserves, weerstandsvermogen,
winstnemingen en grondprijzen
aan bod. Daarnaast wordt grond
geactiveerd, een exploitatie
afgesloten en worden enkele
punten ter kennisname
voorgelegd.

1. Kennis te nemen van de actualisatie
conform de Jaarstukken 2017 over:
a. De materiële vaste activa (MVA).
b. De lopende
grondexploitatiecomplexen.
c. De algemene reserve
grondexploitaties.
d. Het weerstandsvermogen.
e. De winstnemingen uit winstgevende
exploitaties en
f. De reserve winstnemingen.
2. Akkoord te gaan met
a. Het instellen van een reserve
winstnemingen grondexploitaties.
b. De afdracht voor Fonds Bovenwijkse
Voorzieningen en de
vennootschapsbelasting (Vpb) op de
hiervoor genoemde reserve voortaan
in mindering te brengen.
c. Het activeren van de ondergrond van
de voormalige hockeylocatie binnen
exploitatie De Waluwe II; en
d. Het afsluiten van de exploitatie
Voormalige gemeentewerf Bruchem.
3. Kennis te nemen van:
a. De activering van de ondergrond van
het American Roadhouse binnen
Waluwe III; en
b. De stand van zaken omtrent de
vennootschapsbelasting.
4. De grondprijzen van 2017 te handhaven
in 2018.
5. In te stemmen met de bijgevoegde
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adviesnota voor de raad en deze aan
hem door te sturen.

9.

G. van Leeuwen

Team Vastgoed
Actualisatie fonds bovenwijkse
voorzieningen per 31 december
2017
Openbare samenvatting
In dit advies worden de financiële
en feitelijke actualisatie van het
fonds bovenwijkse voorzieningen
per 31 december 2017 door
college en raad vastgesteld. Dit
omvat een financiële terug- en
vooruitblik van de stand van de
reserve en de projecten. Tevens
worden enkele projectinhoudelijke
wijzigingen voorgesteld om een
antwoord te bieden op actuele
ontwikkelingen.

1. De raad de actualisatie van het fonds
bovenwijkse voorzieningen per 31
december 2017 alsmede het bijbehorende
financieel overzicht vast te laten stellen.
2. Akkoord te gaan met de volgende
voorstellen aan de raad:
a. De omschrijving van het project
"Recreatieve corridor" voor de kern
Delwijnen te wijzigen in "Recreatieve en
natuurbelevingsversterkende elementen".
b. De verhoging van het budget van de
rotonde in Nederhemert-Noord met €
15.000 in € 450.000.
c. De verhoging van het budget van de
rijbaanverlegging van de Maasdijk tussen
Nederhemert en Aalst met € 200.000 in €
400.000 en de bijdragen vanuit de
steenfabrieken toe te voegen aan de
reserve.
d. Het beschikbaar stellen van een nieuw
budget van € 150.000 voor de aanleg van
een parkeerterrein aan de Zaaiwaard te
Aalst ten behoeve van parkeren voor
recreatiegebied De Neswaarden.
3. De raad akkoord te laten gaan met enkele
tekstuele en beleidsvormende
toevoegingen in de nota bovenwijkse
voorzieningen.
1. In te stemmen met de adviesnota voor de
raad conform voorgaande punten en deze
aan de raad door te sturen.
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10.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Jaarverslag en jaarrekening
2017 en begroting 2019
Werkzaak Rivierenland
Openbare samenvatting
Werkzaak Rivierenland wordt
gefinancierd door bijdragen van
de deelnemende gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het subsidieresultaat. Aan de
andere kant dragen gemeenten bij
in de kosten van de
bedrijfsvoering van Werkzaak. De
gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten hebben
de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. Het AB
betrekt de zienswijzen bij de
uiteindelijke vaststelling van de
begroting.

1. Kennis te nemen van het Jaarverslag
2017 Werkzaak Rivierenland.
2. Kennis te nemen van de concept
begroting 2019 Werkzaak Rivierenland.
3. In te stemmen met het versturen van
bijgaande adviesnota aan de
gemeenteraad
a. Kennis te nemen van het Jaarverslag
2017 Werkzaak Rivierenland
b. In te stemmen met het versturen van
bijgaande zienswijze op het
Jaarverslag 2017
c. Kennis te nemen van de concept
begroting 2019 Werkzaak
Rivierenland
d. In te stemmen met het versturen van
bijgaande zienswijze op de concept
begroting 2019 Werkzaak
Rivierenland

Het college adviseert de
gemeenteraad in te stemmen met
het Jaarverslag 2017.
Het college adviseert de
gemeenteraad in te stemmen met
de concept begroting 2019.

11.

C.A.H. Zondag

Team Informatisering
Behandelvoorstel aangaande
Jaarrekening 2017 met
accountantsverklaring en
begroting 2019 Regionaal
Archief Rivierenland (RAR)
Openbare samenvatting
Geen zienswijzen kenbaar te
maken bij het Algemeen Bestuur
van het RAR

12.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Schriftelijke vragen over het
minder verstrekken van
persoonsgebonden
zorgbudgetten

1. Instemmen met de jaarrekening 2017
RAR
2. Instemmen met de begroting 2019 RAR
3. De raad voor te stellen geen zienswijzen
kenbaar te maken bij het Algemeen
Bestuur over de jaarrekening 2017 en
begroting 2019
4. Het resultaat van de jaarrekening 2017 ad
€ 14.121 ten gunste te brengen van de
algemene reserve van het RAR
5. In te stemmen met concept raadsvoorstel
en -besluit
In te stemmen met voorgestelde
beantwoording van de schriftelijke vragen
over de afname van persoonsgebonden
budgetten (pgb)

Openbare samenvatting
De fractie van PvdA /GroenLinks
heeft schriftelijke vragen gesteld
over het minder verstrekken van
persoonsgebonden budgetten
zorg.
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13.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling

Akkoord te gaan met het versturen van
bijgaande informatienota aan de
gemeenteraad.

Jaarrapportage 2017
Ieder1Gelijk van Ieder1Gelijk
Openbare samenvatting
Zaltbommel is aangesloten bij de
antidiscriminatievoorziening
Ieder1Gelijk. Ieder1Gelijk
onderzoekt en registreert iedere
melding op discriminatiegrond, de
aard van het voorval en het terrein
waarop het incident plaatsvindt.
Veel discriminatie wordt niet
gemeld. Er is sprake van
onderregistratie. Het totaal aantal
geregistreerde zaken in
Zaltbommel is 13 in 2017 (15 in
2016, 25 in 2015).

14.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Aanvulling addendum Cambium
College
Openbare samenvatting
De afspraken met het Cambium
College zijn, conform afspraak,
aangevuld met een vergoeding
voor buitensport tot een maximum
van € 3.000 per jaar.

15.

A.C. Bragt

Team Buitendienst
Schriftelijke vragen over het
maaien van de bermen vanuit
de ZVV Fractie
Openbare samenvatting
De ZVV fractie stelt vragen over
het vroegtijdig maaien van de
bermen van de provinciale weg
(N322) en of de provincie op de
hoogte is van de motie uit 2016
over het maaibeheer binnen onze
gemeente. De motie zal onder de
aandacht worden gebracht bij de
provincie.

1. De aanvulling op het addendum van 1
januari 2017 met Cambium College vast
te stellen.
2. De burgemeester van Zaltbommel te
verzoeken drs. A.U.C.J. van Beurden,
afdelingshoofd Ruimte, Samenleving en
Ontwikkeling, volmacht te verlenen om
namens de gemeente de aanvulling op
het addendum te ondertekenen.
3. De kosten ad € 3.000,- structureel te
verwerken in de Bestuursrapportage
2018.

1. In te stemmen met bijgevoegde
beantwoording van de vragen van ZVV
en deze beantwoording toe te sturen aan
de raad.
2. Het onder de aandacht van de provincie
brengen van de motie uit 2016 over het
maaibeheer binnen onze gemeente.

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 29 mei 2018.

6

Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 4 mei 2018
(CDA)
Nevengeul Brakel

In behandeling.

Ingekomen 16 mei 2018
(ZVV)
Handhaving snelheid
motorboten dode Maasarm
Nederhemert

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
5 juni 2018 tot en met een getal van -15- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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