BESLUITENLIJST (32)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 25 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. 18 september 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging van Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) voor een het
tweejaarlijkse minisymposium op vrijdag 9
november om 19:00 uur in het
Gasthuiskapel te Zaltbommel.

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

De Algemene Plaatselijke Verordening
Zaltbommel 2019 ter vaststelling aan de raad
te zenden.

Team APV / Crisisbeheersing
Vaststellen Algemene
Plaatselijke Verordening
Zaltbommel 2019.
Openbare samenvatting
Het college legt de Algemene
Plaatselijke Verordening
Zaltbommel 2019 ter vaststelling
aan de raad voor. De VNG heeft
in 2018 een ledenbrief verzonden
over wijzigingen in de APV. Het
gaat hierbij vooral om redactionele
wijzigingen. Daarnaast is een
aantal inhoudelijke wijzigingen in
de APV doorgevoerd.

6.

J.P. Rehwinkel

Team Ruimte
Beantwoording verzoek om
inlichtingen geitenstal Brakel
van raadsfractie
PvdA/GroenLinks

In te stemmen met de beantwoording van het
verzoek om inlichtingen van de PvdA/GL over
de geitenhouderij aan de Kooiweg 2a in
Brakel.

Openbare samenvatting
De fractie PvdA/GL heeft het
college verzocht om inlichtingen
over de geitenhouderij aan de
Kooiweg 2a in Brakel. Het college
heeft het verzoek beantwoord.

7.

J.P. Rehwinkel

Team APV / Crisisbeheersing
Ambtelijke advisering
vergadering algemeen bestuur
(AB) veiligheidsregio
Gelderland-Zuid

1. In te stemmen met het ambtelijk advies.
2. Dit advies kenbaar te laten maken door
de portefeuillehouder in de vergadering
van het algemeen bestuur.
3. Het college te informeren na de
vergadering van 27 september 2018.

Openbare samenvatting
De belangen van de gemeente
Zaltbommel bewaken in
intergemeentelijke overlegvormen
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8.

J.P. Rehwinkel

Team Burgerzaken
De tijden voor kosteloze
huwelijksvoltrekkingen
aanpassen.

De tijden van kosteloze
huwelijksvoltrekkingen vaststellen op
maandag en woensdag om 09.00 uur.

Openbare samenvatting
Het Reglement Burgerlijke Stand
2004 aanpassen i.v.m. gewijzigde
tijden kosteloze
huwelijksvoltrekking.

9.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Principeverzoek aanleg
begraafplaats aan de
Riemerstraat in Nederhemert

Geen medewerking te verlenen aan het
principeverzoek van de 'Werkgroep
begraafplaats met grafrechten voor
onbepaalde tijd binnen de Gemeente
Zaltbommel'.

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.
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10.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Algemene Verordening
Gegevensbescherming
Openbare samenvatting
Op 25 mei 2018 is de Algemene
verordening
gegevensbescherming (Avg) van
kracht geworden om een strikt
wettelijk kader te geven voor de
bescherming van de
persoonsgegevens van inwoners
en medewerkers. Deze wetgeving
kent veel regels en verplichtingen
voor de gemeente die nageleefd
dienen te worden en onder extern
toezicht staan van de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).
Onder leiding van de Functionaris
Gegevensbescherming is een
nulmeting uitgevoerd binnen de
gemeente Maasdriel, Zaltbommel
en de BVEB om de huidige
situatie m.b.t.
gegevensbescherming vast te
stellen. De gemeenteraad wordt
geïnformeerd over de bevindingen
van deze nulmeting

11.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

1. Akkoord te gaan met bijgevoegde
informatienota voor de raad.
2. Akkoord te gaan met bijgevoegde
antwoordbrief voor de
Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard.
3. Akkoord te gaan met de opzet voor de
second opinion.

In te stemmen met de beantwoording van
schriftelijke vragen over een nieuwe
subsidieregeling voor sportverenigingen.

Schriftelijke vragen CDA:
ondersteuning
subsidieaanvraag sportclubs
accommodaties
Openbare samenvatting
De fractie van de CDA heeft
schriftelijke vragen gesteld over
een nieuwe subsidieregeling
waarmee sportverenigingen
kunnen investeren in hun
accommodaties en/ of
voorzieningen. En hoe de
ondersteuning van
geïnteresseerde
sportverenigingen eruit zal zien
om deze subsidie goed aan te
vragen.
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12.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Pilot Aardgasvrije en Frisse
basisschool te Zuilichem.
Openbare samenvatting
Basisschool "De School met de
Bijbel" in Zuilichem heeft de
ambitie om de school aardgasvrij
te maken. Gemeente en school
waren hierover met elkaar in
gesprek, toen begin juli een
oproep vanuit het Rijk kwam om
repeteerbare
verduurzamingsconcepten voor
basisscholen te ontwikkelen. Het
Rijk stelt voor 10 pilots een bedrag
beschikbaar van € 350.000 per
pilot met als doel een
schoolgebouw te verduurzamen
en het gebouw gereed te maken
voor een aardgasvrije toekomst.
Zowel gemeente als
schoolbestuur wil deze kans
aangrijpen en een aanmelding
indienen om in aanmerking te
komen voor het
innovatieprogramma Aardgasvrije
en frisse basisscholen. De
opgedane kennis bij dit project
kan gebruikt worden voor de
verdere verduurzamingsopgave
binnen de onderwijshuisvesting en
andere gemeentelijke gebouwen.

13.

A.C. Bragt

Team Infra
Aanpassen beheerverordening
begraafplaatsen
Openbare samenvatting
Vanuit de samenleving wordt
gevraagd om graven voor
onbepaalde tijd. Deze
mogelijkheid gaan we invoeren.
Oude graven met grafrechten voor
onbepaalde tijd zijn in 2013
omgezet naar graven met 30 jaar
grafrecht. Deze wijziging draaien
wij terug. Wel zal ook voor deze
graven een financiële bijdrage
worden gevraagd voor het
onderhoud aan de
begraafplaatsen.
Tot slot is ons bekend, dat families
graag hun particuliere graf willen

1. In te stemmen met de aanmelding van de
basisschool te Zuilichem voor het
innovatieprogramma Aardgasvrije en
frisse basisscholen.
2. De inspanningsverplichting uit te spreken
om het project te realiseren met een
gemeentelijke bijdrage.
3. De financiële consequenties voor deze
gemeentelijke bijdrage mee te nemen in
de Voorjaarsnota 2020.

In te stemmen met de volgende
uitgangspunten van de herberekening van de
grafrechten:
1. Uitbreiden grafrecht mogelijkheden met
een grafrecht voor onbepaalde tijd.
2. De oorspronkelijke grafrechten voor
onbepaalde tijd herstellen.
3. De mogelijkheid invoeren, waarbij
rechthebbenden 20 jaar na de laatste
bijzetting kunnen verzoeken het graf te
ruimen en hergebruiken.
4. Herberekening van grafrechten volgens
de contante waarde methode.
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behouden als familiegraf. Zij
verzoeken ons regelmatig om een
graf 20 jaar na de laatste bijzetting
te ruimen, zodat een ander
familielid in hetzelfde graf kan
worden begraven.
Wij zorgen ervoor, dat deze
aanpassingen zijn ingevoerd per 1
januari 2019.

14.

A.C. Bragt

Team Vastgoed
Behandelvoorstel aangaande
(duurzaam)
gebouwenbeheerplan 2019-2028
Openbare samenvatting
Gemeente Zaltbommel wil qua
duurzaamheid voldoen aan het
landelijk vastgestelde
energieakkoord 2013 en heeft
daar bovenop extra ambities. Wij
stellen voor duurzame
maatregelen uit te voeren op
vervangingsmomenten van
voorzieningen van eigen
gebouwen van de gemeente. Door
duurzaamheid op deze wijze te
integreren in het
gebouwenbeheerplan, ontstaat
het duurzaam
gebouwenbeheerplan 2019-2028
(bijlage 1a).
Op grond van uitkomsten van een
Risico Inventarisatie en Evaluatie
over veiligheid op daken, worden
de aanbevolen maatregelen
uitgevoerd.

De raad voor te stellen in te stemmen met het
bijgaande raadsvoorstel "duurzaam
gebouwenbeheerplan 2019- 2028" bestaande
uit:
1. Het gebouwenbeheerplan 2019-2028.
a. De meerkosten van de storting in
de voorziening en het dagelijks
onderhoud mee te nemen in de
programmabegroting 2019. De
lasten van de investeringen voor
de gemeentelijke gebouwen te
dekken vanuit het budget voor
vervangingsinvesteringen.
2. Het beveiligen van daken tegen
valgevaar.
a. De meerkosten van de
werkzaamheden van dakveiligheid
mee te nemen in de
programmabegroting 2019.
3. Het nemen van maatregelen op gebied
van duurzaamheid om te voldoen aan het
verplichte energieakkoord 2013.
a. De raad voor te stellen om een
revolving fund in te stellen voor
duurzaamheidsmaatregelen.
4. Het uitvoeren van overige maatregelen op
gebied van duurzaamheid met een
terugverdientijd van maximaal 15 jaar die
niet onder voorstel 3a vallen.
5. Het instellen van een
onderhoudsvoorziening voor brede school
de Waluwe.
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15.

W. Posthouwer

Team Ruimte
BBV Avri 2018: concept besluit
tariefstelling afvalstoffenheffing
2019 en scheiden blik
Openbare samenvatting
Op 18 oktober neemt het
Algemeen Bestuur van de Avri
een besluit over onder andere de
tariefstelling van de
Afvalstoffenheffing 2019 en over
hoe blik wordt gescheiden. In een
brief vraagt het college van
burgemeester en wethouders aan
de gemeenteraad zijn standpunt
hierover. De voorkeur van het
college gaat nu uit naar het
scenario waarbij het basistarief
€169 wordt en het gemiddelde
variabele tarief €31. De
gemiddelde afvalstoffenheffing
wordt in alle scenario's €5,duurder ten gevolge van
belastingen en inflatie zoals reeds
bij de begrotingsbehandeling is
vermeld. Het college heeft de
voorkeur om blik bij plastic
verpakkingen en drinkpakken te
scheiden. Het college neemt na
de reactie van de raad een
definitief besluit over deze
onderwerpen. Het besluit brengt
wethouder Posthouwer in het
Algemeen Bestuur van de Avri.

1. In te stemmen om aan de raad uw
voorkeur uit te spreken voor de tarieven
van de afvalstoffenheffing 2019: vast
tarief €169 en gemiddeld variabel tarief
€35 (scenario 4).
2. In te stemmen om aan de raad uw
voorkeur uit te spreken om na een jaar
het variabele tarief gematigd te verhogen
(scenario 3).
3. In te stemmen om aan de raad uw
voorkeur uit te spreken om blik te
scheiden bij het plastic
verpakkingsmateriaal en drinkpakken.
4. In te stemmen met bijgevoegde brief voor
de raad.

Portefeuillehouder Schriftelijke vragen

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
2 oktober 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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