BESLUITENLIJST (30)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 11 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. 4 september 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging van BSR Tiel voor het 10-jarig
lustrum op woensdag 3 oktober om 19:00
uur op Landgoed Mariënwaerdt in Beesd.

4

1. Wethouder Posthouwer

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

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 11 september 2018.

1

5.

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

G. van Leeuwen

1.

Team Ruimte
Start procedure projectomgevingsvergunning Brakel,
Kruispad naast 26

2.
Openbare samenvatting
De procedure voor de projectomgevingsvergunning Brakel,
Kruispad naast 26 wordt gestart
met de ter inzage legging van het
ontwerpbesluit en de ontwerp
project-omgevingsvergunning. Als
er geen zienswijzen/ (wezenlijke)
reacties worden ingediend over
het ontwerpbesluit dan wordt
zonder nadere besluitvorming
overgegaan tot het verlenen van
de project-omgevingsvergunning.

6.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Maatwerkafweging Starbucks,
De Lucht-West.

3.
4.

Het ontwerpbesluit en de ontwerp
project-omgevingsvergunning vast te
stellen en het betreffende plan, inclusief
bijbehorende bijlagen, ter inzage te
leggen.
Ten behoeve van het kostenverhaal
geen exploitatieplan ter inzage te leggen
en in te stemmen met de hiertoe
gesloten anterieure overeenkomst.
De gemeenteraad met een
informatienota te informeren.
Als er geen zienswijzen worden
ingediend over het ontwerpbesluit
danwel wezenlijke reacties van
overleginstanties, zonder nadere
besluitvorming in het college over te
gaan tot het verlenen van de projectomgevingsvergunning.

Met toepassing van bijlage II, artikel 4, lid 10
Bor een omgevingsvergunning te verlenen
voor de vestiging van Starbucks bij
wegrestaurant De Lucht-West voor maximaal
10 jaar.

Openbare samenvatting
Starbucks heeft een
omgevingsvergunning
aangevraagd voor een vestiging
bij wegrestaurant De Lucht-West.
Hiervoor wordt het gebouw van de
Shell shop met 140 m² uitgebreid.
De omgevingsvergunning is voor
maximaal 10 jaar verleend. Bij de
eerstvolgende herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied,
Zaltbommel wordt deze verleende
vergunning in het
bestemmingsplan opgenomen.
7.

C.A.H. Zondag

Team Financiën Advies en
Beleid
Aanpassen rekeningcourantovereenkomsten met
BNG Bank N.V.

De bestaande rekeningcourantovereenkomsten aan te passen door
de kredietlimiet te verlagen en eveneens de
opslagpercentages.

Openbare samenvatting
Het college heeft besloten de
rekening-courantovereenkomst
van Zaltbommel met de BNG
Bank N.V. m.i.v. 1-1-2019 aan te
passen door de kredietlimiet te
verlagen maar eveneens de
opslagpercentages te verlagen.
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8.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Behandelvoorstel aangaande
AB stukken Regio Rivierenland
van Regio Rivierenland d.d. 12
september 2018

In te stemmen met de ambtelijke adviezen
voor de AB vergadering van 12 september
van Regio Rivierenland

Openbare samenvatting

9.

A.C. Bragt

Team Infra

In te stemmen met het
gladheidbestrijdingsplan 2018-2019.

behandelvoorstel aangaande
het instemmen met het
gladheidbestrijdingsplan 20182019
Openbare samenvatting
De gemeente heeft een
inspanningsverplichting om
planmatig wegen begaanbaar te
houden tijdens gladheid door vorst
en winterse neerslag. In het
gladheidbestrijdingsplan staan de
wegen beschreven die in dit plan
zijn opgenomen.

10.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Beleidsregels handhaving wet
kinderopvang met toelichting
Gemeente Zaltbommel 2018
Openbare samenvatting
Het college laat het lokale
handhavingsbeleid en de
beleidsregels voor kinderopvang
aansluiten bij de huidige
ontwikkelingen en wetgeving in
Nederland.

1. De beleidsregels handhaving Wet
kinderopvang gemeente Zaltbommel
2018 vast te stellen en zo spoedig
mogelijk in werking te laten treden.
2. Het vigerende beleid vastgesteld bij
besluit 29 maart 2016 (Regionaal
beleidskader en beleidsregels) in te
trekken.
3. In te stemmen met bijgevoegde
informatienota voor de raad.
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11.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling

Bijgaande adviesnota over de Verordening
aan de gemeenteraad voor te leggen.

Verordening cliëntenparticipatie
Sociaal Domein
Bommelerwaard
Openbare samenvatting
In april 2017 heeft het college van
Zaltbommel ingestemd met de
komst van één cliëntenraad
Sociaal Domein Bommelerwaard.
Op basis hiervan is samen met de
gemeente Maasdriel een
verordening Cliëntenparticipatie
Sociaal Domein Bommelerwaard
opgesteld. Het college stemt in
met de verordening en biedt deze
ter vaststelling aan de raad aan.

12.

W. Posthouwer

Team Ruimte
BBV Avri 2018: nieuw
afvalbeleid stand van zaken,
locaties en planning

1. Kennis te nemen van de voorgestelde
locaties van de ondergrondse locaties.
2. Kennis te nemen van de collegebrief aan
de raad met de stand van zaken van de
invoering van het nieuwe afvalbeleid.

Openbare samenvatting
Het college heeft de
gemeenteraad een brief gestuurd
over de stand van zaken en dan
met name de planning van de
invoering van het nieuwe
afvalbeleid en tariefstelling.

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.
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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
18 september 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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