BESLUITENLIJST (33)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 oktober 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. 25 september 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging voor opening winkel Koole
Ruitersport op de accommodatie Stal
Brouwer op zaterdag 6 oktober om 13:00
uur in Gameren.

4

1. 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

J.P. Rehwinkel

De verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen (BRP) Zaltbommel
2018 ter vaststelling aanbieden aan de
gemeenteraad.

Team Burgerzaken
Verordening
gegevensverstrekking
basisregistratie personen (BRP)
Zaltbommel 2018
Openbare samenvatting
Op 25 mei 2018 is de Wet
bescherming persoonsgegevens
(Wbp) vervangen door de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Daarom moet de huidige
verordening basisregistratie
personen aangepast worden aan
de AVG. Het college stelt voor de
verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen (BRP)
Zaltbommel 2018 vast te stellen in
de vergadering van de raad van
Zaltbommel op 15 november
2018. In de verordening BRP
worden door de raad kaders
gesteld over verstrekking van
gegevens uit de basisregistratie
personen aan derden. Ook is in de
verordening de delegatie van de
bevoegdheid om nader beleid vast
te stellen voor gebruik van
persoonsgegevens door organen
van de gemeente geregeld.

6.

G. van Leeuwen

Team APV / Crisisbeheersing
Gebruik Kindertuin
Openbare samenvatting
De stadswallen ondergaan de
komende jaren een restauratie om
de unieke waarde van de
stadswallen te laten zien en te
behouden. Het college besluit om
het toekomstige gebruik af te
stemmen op die waarde.

1. Na de restauratie van het Beerebolwerk
het gebruik van de Kindertuin te beperken
tot maximaal 6 evenementen per jaar.
2. Na de restauratie van het Beerebolwerk
in de Kindertuin parkeren bij uitzondering
en noodzaak toe te staan bij
evenementen en in gevallen van
hoogwater in de Waal.
3. In de periode tot de restauratie het
gebruik van de Kindertuin al te beperken
tot maximaal 6 evenementen per jaar en
het parkeren slechts toe te staan voor de
braderie, de avondvierdaagse en bij
hoogwater in de Waal.
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7.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Vergadering Algemeen Bestuur
Projectbureau Herstructurering
Tuinbouw Bommelerwaard 2
oktober 2018

In te stemmen met het advies over de
agenda en de bijbehorende stukken van het
Algemeen Bestuur van het Projectbureau
Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
op 2 oktober 2018.

Openbare samenvatting
Het Algemeen Bestuur van het
Projectbureau Herstructurering
Tuinbouw Bommelerwaard
vergadert op 2 oktober 2018. Het
college stemt in met het advies
over de agenda en de bijhorende
stukken.

8.

C.A.H. Zondag

Team Financiën Advies en
Beleid

In te stemmen met de programmabegroting
2019.

Programmabegroting 2019
Openbare samenvatting
Voorafgaand aan het nieuwe
begrotingsjaar stelt de
gemeenteraad de begroting voor
2019 vast. In deze begroting
worden de (politieke) keuzes
gemaakt.

9.

C.A.H. Zondag

Team Ruimte
Vergadering Algemeen Bestuur
ODR van 8 oktober 2018 van
ODR Omgevingsdienst
Rivierenland

In te stemmen met de ambtelijke adviezen op
de agendapunten van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de ODR op 8 oktober
2018.

Openbare samenvatting
Het college stemt in met de
ambtelijke adviezen op de
agendapunten van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
ODR op 8 oktober 2018
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10.

A.C. Bragt

Team Infra
Vaststelling wegenbeheerplan
2019-2023

1. Het wegenbeheerplan vast te stellen.
2. De raad te informeren via een
informatienota.

Openbare samenvatting
De gemeente heeft als
wegbeheerder de verplichting de
wegen goed te onderhouden. Om
deze zorgplicht vorm te geven, is
een wegenbeheerplan opgezet. In
dit plan is aan de hand van een
inventarisatie en inspectie van alle
gemeentelijke wegen het
benodigde budget berekend.
Uit dit wegenbeheerplan komt
naar voren dat de
onderhoudstoestand van de
wegen verbeterd is ten opzichte
van 2015. Voor de komende 5 jaar
is een onderhoudsbudget
berekend van € 5.855.030,-.

11.

A.C. Bragt

Team Infra
Verwerken bestuursakkoord in
tarieven grafrechten en
invoeren grafrechten voor
onbepaalde tijd
Openbare samenvatting
Vanuit de samenleving wordt
gevraagd naar de mogelijkheid om
grafrechten voor onbepaalde tijd
te kunnen afsluiten. Voor graven
voor onbepaalde tijd, die in 2013
zijn omgezet naar een grafrecht
van 30 jaar, betekent dit dat de
oorspronkelijke grafrechten
worden hersteld. Wel zal ook voor
deze graven een financiële
bijdrage worden gevraagd voor
het onderhoud aan de
begraafplaatsen. Daarnaast
komen wij tegemoet aan vragen
vanuit de rechthebbenden om een
graf na 20 jaar grafrust te mogen
ruimen en hergebruiken, waardoor
een graf de status krijgt van
'familiegraf'.
In het Bestuursakkoord van het
voorjaar 2018 is besloten om de
grafrechten voor de
begraafplaatsen met € 35.000 te
verminderen. Dit leidt in 2019 tot
een verlaging van de diverse
grafrechttarieven.

De raad vragen de volgende uitgangspunten
vast te stellen:
1. Aanpassen van de beheerverordening
met grafrechten voor onbepaalde tijd.
2. Invoeren van de mogelijkheid voor
rechthebbenden om 20 jaar na de laatste
bijzetting het graf te mogen ruimen en
hergebruiken.
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12.

A.C. Bragt

Team Buitendienst
Groenbeheerplan 2019-2028
Openbare samenvatting
Doelstelling van dit
groenbeheerplan is om het beheer
van het openbaar groen binnen de
gestelde kaders planmatig en
efficiënt uit te voeren zodat
gebruik, beleving en
toekomstwaarde op een
duurzame wijze gewaarborgd zijn.

13.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling

1. In te stemmen met het
Groenbeheerplan 2019-2028 en dit
samen met een informatienota mee te
zenden aan de raad.
2. In te stemmen met het voorstel tot
optimalisatie en verduurzaming van
het groenbeheer binnen de gemeente
incl. een structurele verhoging van het
huidige budget met €105.000,- .
3. In te stemmen dat €45.000,- van het
voor punt 2 benodigd budget wordt
gedekt uit het Rioleringsfonds en dat
de overige €60.000,- ten laste komt
van de budgetten voor prijsindex en
areaalgroei.
4. In te stemmen met het laten uitvoeren
van 4 aanvullende onderzoeken in de
periode 2019-2022 à €15.000,- per
onderzoek, waarbij de kosten worden
verrekend met de toegekende
bedragen vanuit Bestuurlijke keuzes
begroting 2019.

In te stemmen met het ambtelijk advies voor
het AB GGD Gelderland-Zuid 4 oktober 2018.

Behandelvoorstel aangaande
AB GGD Gelderland-Zuid 4
oktober 208 van GGD
Gelderland Zuid
Openbare samenvatting

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 2 oktober 2018.

5

Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 31 oktober 2018
(ChristenUnie)
Verkeerssituatie Gisbert
Schairtweg Zaltbommel
Ingekomen 1 november 2018

In behandeling.

(SP)
Beëindiging collectieve
ziekenkostenverzekering
Menzis

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
9 oktober 2018 tot en met een getal van -13- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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