BESLUITENLIJST (22)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 19 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 Akkoord.
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 12 juni 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging voor de officiële opening van het 1. Wethouder Bragt
nieuwe bedrijfspand P&G Safety op vrijdag
29 juni om 15:30 uur aan de Rondgang 26 in
Gameren.
2. Uitnodiging voor het bijwonen van het
2. Burgemeester Rehwinkel en
startmoment van de nieuwe samenwerking
wethouder Posthouwer
tussen aannemingsbedrijf G. van der Ven
B.V., Arie van Baalen en vereniging
Paardensport Loevestein op woensdag 5
september.

4

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

G. van Leeuwen

1. Het huidige intrekkingsbeleid
omgevingsvergunningen activiteit bouwen
in te trekken.
2. De "beleidsregels intrekken
omgevingsvergunningen voor de activiteit
bouwen 2018" vast te stellen.

Team Ruimte
Intrekkingsbeleid
omgevingsvergunningen
activiteit bouwen
Openbare samenvatting
Het college besluit het huidige
intrekkingsbeleid
omgevingsvergunningen voor de
activiteit bouwen in te trekken en
een nieuw beleid 2018 vast te
stellen. Hiermee wordt in de regio
op een uniforme wijze invulling
gegeven aan het intrekken van
niet gebruikte vergunningen

6.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Verzoek wijziging bestemming
Molensteeg 20, Brakel
Openbare samenvatting
Het verzoek is gedaan om de
bestemming van het pand
Molensteeg 20 in Brakel te
wijzigen van een
bedrijfsbestemming in een
woonbestemming. Aan het
verzoek wordt medewerking
verleend door middel van het
opstellen van een wijzigingsplan.

7.

G. van Leeuwen

Team Ruimte

1. Medewerking aan het verzoek te verlenen
door middel van het opstellen van een
wijzigingsplan.
2. Aan de te verlenen medewerking de
voorwaarde te verbinden dat 65 m² van
de huidige bijmassa (tunnelkas) wordt
gesloopt.

Aangehouden.

Principe-verzoek G. Westra,
Elskampseweg 2, Gameren
Openbare samenvatting
Er is een verzoek ingediend om
de op Elskampseweg 2 in
Gameren aanwezige agrarische
bebouwing te slopen en het
agrarische bouwperceel op te
heffen. Hiervoor in de plaats zou
een burgerwoning teruggebouwd
moeten worden met een maximale
inhoud van 750 m3. Aan het
verzoek verlenen wij geen
medewerking.
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8.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Behandelvoorstel aangaande
Gemeenschappelijke regeling
Regio Rivierenland voor het AB
van 20 juni 2018

In te stemmen met de ambtelijke adviezen
voor het AB van de Regio Rivierenland d.d.
20 juni 2018.

Openbare samenvatting
Voor de vergadering van het AB
van de Regio Rivierenland d.d. 20
juni 2018, wordt voorgesteld in te
stemmen met de ambtelijke
adviezen behorende bij de diverse
agendapunten.

9.

C.A.H. Zondag

Team Financiën Advies en
Beleid

In te stemmen met de Kaderbrief 2019

Kaderbrief 2019 Zaltbommel
Openbare samenvatting
De Kaderbrief 2019 geeft inzicht in
het financieel meerjarenbeeld op
dit moment.
Na vaststelling van de financieeltechnische uitgangspunten door
de raad op 5 juli 2018 vormt de
Kaderbrief de basis voor het
opstellen van de Begroting 20192022.

10.

A.C. Bragt

Team Infra

Het handboek inrichting openbare ruimte,
versie 2.1., vast te stellen.

Handboek inrichting openbare
ruimte versie 2.1
Openbare samenvatting
Bij ontwikkeling van in- en
uitbreidingslocaties in onze
gemeente is de inrichting van het
openbaar gebied een belangrijk
onderdeel. Dit handboek vervangt
de voorgaande Het handboek
verschaft duidelijke richtlijnen aan
projectontwikkelaars en partijen
die onze openbare ruimte
inrichten. Met als effect het
verkrijgen van een doelmatig
ingerichte en goed te beheren
openbare ruimte.
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11.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Evaluatie jaarplan 2017 en
vooruitzicht 2018

1. In te stemmen met het jaarplan sociaal
domein 2018.
2. Bijgevoegde informatienota door te sturen
naar de gemeenteraad.

Openbare samenvatting
Het afgelopen jaar hebben we
uitvoering gegeven aan de
thema's uit de beleidsnota Sociaal
Domein 2017 - 2020. De focus ligt
de komende jaren meer op leefstijl
en gedragsverandering van
inwoners. Per thema is toegelicht
wat we in 2017 hebben bereikt en
waar we in 2018 focus op leggen.
Daarnaast wordt ook aandacht
besteed aan de thema's in het
bestuursakkoord 2018-2022. We
zetten extra in op
armoedebestrijding in gezinnen,
spelen in op meer mantelzorgers
in de toekomst en houden
aandacht voor eenzaamheid
(onder ouderen). In 2018 blijven
we in gesprek met
samenwerkingspartners over dit
jaarplan en toekomstige
activiteiten.
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12.

W. Posthouwer

Team Infra
Behandelvoorstel aangaande
het vaststellen van het ontwerp
van de herinrichting van de
Tijningenplas
Openbare samenvatting
De Tijningenplas is, bij een
toekenning door de provincie, een
waardevolle buitenzwemlocatie
voor de gemeente Zaltbommel.
Een werkgroep, samengesteld uit
betrokkenen uit de omgeving,
heeft meegedacht en meebeslist
over de herinrichting van de plas.
In het ontwerp zijn de wensen van
de werkgroep en de gemeente zo
veel mogelijk gecombineerd. De
werkgroep wil de plas opknappen
en kleinschalige voorzieningen
aanbrengen aan de zuidzijde van
de plas.
Bij de herinrichting komen er twee
strandjes waar je veilig het water
in kunt. De wal aan de zuidzijde
wordt verlengd en voorzien van
insectenvriendelijke beplanting.
Op de bestaande wal komt een
trimparcours. Om de plas heen
komt verlichting. Honden worden
geweerd om de plas en krijgen
een eigen losloopgebied als
alternatief. De groenstrook om de
plas is smal en niet geschikt voor
een grootschalige recreatieve
functie. Een sanitaire voorziening
wordt nog niet aangelegd, er
wordt wel geld voor gereserveerd.
Na 2 jaar wordt beoordeeld of de
reservering besteed wordt aan de
aanleg van een sanitaire
voorziening en cameratoezicht.

1. In te stemmen met het ontwerp van de
herinrichting van de Tijningenplas als
buitenzwemlocatie categorie D.
2. De gemeentelijke kosten van € 450.000,te dekken vanuit het beschikbare budget
binnen Fonds Bovenwijkse
voorzieningen.
3. In te stemmen met de bijgevoegde
informatienota voor de raad en deze aan
hem door te sturen.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
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
25 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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