BESLUITENLIJST (20)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 5 juni 2018

OPENBAAR
AANWEZIG:
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Secretaris

:
:
:
:
:
:

J.P. Rehwinkel
G. van Leeuwen
C.A.H. Zondag
A.C. Bragt
W. Posthouwer
W. Wieringa

AFWEZIG:

1

Onderwerp / korte samenvatting
Opening / mededelingen

Besluit

2

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 29 mei 2018
Akkoord.
d.d. 31 mei 2018
Akkoord.

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging van de Zaltbommelse
Dutchrunners voor het startschot bij de 6e
editie van de
MidZOmerNachtHalveMarathon op dinsdag
21 juni om 21:00 uur aan de Waalkade in
Zaltbommel.
2. Jaarlijkse veteranenbijeenkomst met als
thema Nieuw Guinea, op vrijdag 29 juni om
13:30 uur bij Brasserie de Buurman in
Poederoijen.
3. Uitnodiging voor de
Raadsinformatiebijeenkomst Regionale
Energiestrategie Fruitdelta Rivierenland op
woensdag 4 juli om 20:00 uur bij Werkzaak
Rivierenland in Geldermalsen.
4. Uitnodiging voor het 65 jarig jubileum van
voetbalvereniging Nivo Sparta op zondag 7
oktober om 15:00 uur op het sportcomplex
De Watertoren.

1. Burgemeester Rehwinkel

2. Burgemeester Rehwinkel, wethouders Van
Leeuwen, Zondag en Bragt

3. Wethouder Posthouwer

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

Aan te wijzen als trouwlocatie partycentrum
Gambora te Gameren

Team Burgerzaken
Aanvraag officiële trouwlocatie
Gambora Gameren van der
Stam Horeca
Openbare samenvatting
Aanwijzen partycentrum Gambora
te Gameren als officiële
trouwlocatie

6.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Informatienota gemeenteraad
voor de realisering van een
ruimte voor buitenschoolse
opvang (BSO) aan de
Krangstraat 6 in Bruchem.

De gemeenteraad met bijgevoegde
informatienota te informeren over de wijziging
van het bestemmingsplan "Buitengebied,
Zaltbommel".

Openbare samenvatting
In de vergadering van 3 april jl. is
besloten om in principe
medewerking te verlenen aan de
realisering van een BSO op het
adres Krangstraat 6 in Bruchem.
Door middel van de informatienota
wordt de gemeenteraad hierover
geïnformeerd.
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7.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Behandelvoorstel aangaande
Schriftelijke vragen Schrappen
nevengeul Brakel van CDA
fractie

In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen van het CDA over de
rivierverruimingsmaatregel in Brakel

Openbare samenvatting
Het CDA heeft schriftelijke vragen
gesteld over de
rivierverruimingsmaatregel in
Brakel. Het college van B&W heeft
de vragen beantwoord.

8.

G. van Leeuwen

Team Ruimte

In te stemmen met bijgevoegde
informatienota aan de raad

Toezegging raad verordening
starterslening 2017 Gemeente
Zaltbommel
Openbare samenvatting
Aan de gemeenteraad is de
toezegging gedaan, dat zij de raad
informeren over de hoogte van de
starterslening in Maasdriel en ev.
verdere afspraken hierover met
Maasdriel over harmonisatie. Het
college besluit met een
informatienota deze toezegging te
voldoen.

9.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Verzoek om coulance niet
aangevraagde
onderhoudsbijdrage Roda Boys

Niet akkoord met afwijzing coulance niet
aangevraagde onderhoudsbijdrage Roda
Boys. College besluit tot toepassing
hardheidsclausule en maximaal de helft van
de aanvraag te vergoeden.

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.
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10.

A.C. Bragt

Team Vastgoed
Oplossen veiligheidsrisico
terrein buitendienst
Openbare samenvatting
Het college heeft in haar
vergadering op 5 juni een
besluit genomen over het
oplossen van urgente
veiligheidsrisico's van het
terrein van de buitendienst te
Gameren.

11.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Gemeentelijke
jaarverantwoording toezicht en
handhaving Kinderopvang
2017
Openbare samenvatting
De jaarverantwoording toezicht en
handhaving kinderopvang 2017
van de gemeente Zaltbommel is
op orde. Alle verplichte inspecties
zijn uitgevoerd en indien nodig is
handhaving uitgevoerd.

12.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Advisering Sociaal Domein
Bommelerwaard
Openbare samenvatting
De colleges van de gemeenten
Maasdriel en Zaltbommel hebben
besloten om op dit moment te
stoppen met het proces om te
komen tot één verordening
Advisering Sociaal Domein
Bommelerwaard. De betrokken
adviesraden zijn hiervan op de
hoogte gesteld.

1. Te besluiten tot het laten uitvoeren van
urgente veiligheidsvoorzieningen van het
terrein van de buitendienst op basis van
de uitgevoerde voorlopige Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RIE.)
2. Te besluiten de kosten geraamd op
€ 25.000,- exclusief BTW mee te nemen
in de eerstvolgende bestuursrapportage.

1. Toezichtinformatie kinderopvang
Zaltbommel 2017 vast te stellen.
2. In te stemmen met bijgevoegde
informatienota voor de raad.
3. In te stemmen met het indienen van de
toezichtinformatie kinderopvang 2017 bij
de Inspectie van het Onderwijs.
4. In te stemmen met het publiceren van de
toezichtinformatie kinderopvang op
www.waarstaatjegemeente.nl.

1. In te stemmen met het stoppen van het
traject om te komen tot één verordening
Advisering Sociaal Domein
Bommelerwaard.
2. In te stemmen met het versturen van
bijgaande brief aan de Adviesraad Wmo
en Jeugd.
3. In te stemmen met het versturen van een
kopie aan de gemeenteraad.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 16 mei 2018
(ZVV)
Handhaving snelheid
motorboten dode Maasarm
Nederhemert

In behandeling.

Ingekomen 30 mei 2018
(SP)
Cliëntenraad

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
12 juni 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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