BESLUITENLIJST (29)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 4 september 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. 28 augustus 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging voor het Emmy Verhey Festival
2018 op vrijdag 7 september in de
Gasthuiskapel in Zaltbommel.
2. Uitnodiging VNG Bestuurlijke
netwerkbijeenkomst Omgevingsdiensten op
woensdag 5 september om 16:00 uur in het
Mauritshuis Den Haag.

4

1. Wethouder Posthouwer opent het festival.

2. Wethouder Zondag

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. De conceptbeheersverordening
Zaltbommel, buitendijks (bedrijven) vast
te stellen en de betreffende verordening
vier weken ter inzage te leggen.
2. De gemeenteraad door middel van een
informatienota te informeren.

Team Ruimte
Concept beheersverordening
Zaltbommel, buitendijks
(bedrijven)
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten om in te
stemmen met het concept van de
beheersverordening Zaltbommel,
buitendijks (bedrijven). Wij leggen
deze verordening van
13 september 2018 t/m 10 oktober
2018 ter inzage en informeren de
gemeenteraad hierover.

6.

C.A.H. Zondag

Team Financiën Advies en
Beleid
Bestuursrapportage 2018 /
Notitie Bestuurlijke keuzes 2019

1. De Bestuursrapportage 2018 vast te
stellen.
2. In te stemmen met de Notitie Bestuurlijke
keuzes 2019.
3. Akkoord te gaan met bijgevoegde
raadsvoorstel.

Openbare samenvatting
Bij de begroting 2018 heeft de
gemeenteraad kaders en keuzes
gemaakt. In de
Bestuursrapportage 2018 wordt
gerapporteerd over de uitvoering
hiervan. Daarnaast wordt in de
Notitie Bestuurlijke keuzes 2019
een integrale afweging gemaakt
van prioriteiten.

7.

C.A.H. Zondag

Team Informatisering
Informatiebeleidsplan,
informatiebeveiligingsbeleidspl
an en geo-informatiebeleidsplan
2018-2019
Openbare samenvatting
Het college heeft besloten de raad
d.m.v. een raadsinformatiebrief te
informeren over het vastgestelde
informatiebeleidsplan, het
informatieveiligheidsbeleid, het
informatieveiligheidsplan en het
geo-informatiebeleid voor de jaren
2018-2019. Met de informatiebrief
informeert het college de raad
eveneens over alle voorgenomen
activiteiten, die uitgevoerd worden
binnen de bestaande financiële
ruimte.

1. De raad te informeren met een
raadsinformatiebrief over de vastgestelde
informatiebeleidsplannen voor de jaren
2018-2019, de bijbehorende
activiteitenkalender en de wijze van
financiering.
2. Hiertoe het eerder ingediende concept
raadsvoorstel, als bijlage bij het
bestuursvoorstel met
Verseonnr. 364670, te laten vervallen.
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8.

W. Posthouwer

Team Ruimte
Behandelvoorstel
vergaderstukken AB AVRI 6
september 2018 van AVRI

In te stemmen met de ambtelijke adviezen
behorende bij de vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur van de AVRI d.d. 6
september 2018.

Openbare samenvatting
Het college heeft ingestemd met
de ambtelijke adviezen behorende
bij de vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur van de Avri
d.d. 6 september 2018.
Wethouder Posthouwer brengt
hiervoor het collegestandpunt in.

Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 23 augustus 2018
(ChristenUnie)
Beëindiging minimapolis door
zorgverzekeraars
Ingekomen 29 augustus 2018

In behandeling.

(CDA)
Ondersteuning bij
subsidieaanvraag
amateur-sportclubs

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
11 september 2018 tot en met een getal van -8- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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