BESLUITENLIJST (34)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 9 oktober 2018

OPENBAAR
AANWEZIG:
Burgemeester : J.P. Rehwinkel
Wethouder
: A.C. Bragt
Wethouder
: W. Posthouwer
AFWEZIG:
Wethouder
Wethouder

1

: G. van Leeuwen (vakantie)
: C.A.H. Zondag (werkbezoek)

Onderwerp / korte samenvatting
Opening / mededelingen

Besluit

2

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Akkoord.
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 2 oktober 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College

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

C.A.H. Zondag

In te stemmen met het versturen van
bijgaande adviesnota aan de gemeenteraad:
1. Kennis te nemen van de
bestuursrapportage 2018 van
Werkzaak Rivierenland.
2. In te stemmen met het versturen van
bijgaande zienswijze op de
bestuursrapportage 2018 van
Werkzaak Rivierenland.

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Bestuursrapportage Werkzaak
Rivierenland
Openbare samenvatting
Werkzaak Rivierenland wordt
gefinancierd door bijdragen van
de deelnemende gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het subsidieresultaat. Aan de
andere kant dragen gemeenten bij
in de kosten van de
bedrijfsvoering van Werkzaak. Op
1 oktober 2018 heeft het Dagelijks
Bestuur besloten de concept
bestuursrapportage als
begrotingswijziging 2018 voor
zienswijze voor te leggen aan de
deelnemende gemeenten.
Het college adviseert de
gemeenteraad in te stemmen met
de bestuursrapportage 2018.

6.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Principeverzoek
bestemmingsplanherziening
Nederhemert, De Ormeling
(Ambachtshof).
Openbare samenvatting
Wij hebben een verzoek
ontvangen voor het opnemen van
de bestemming Bedrijven voor
maximaal categorie 3.1 voor een
perceel op de Ormeling te
Nederhemert. Het perceel ligt
tussen de Nieuwstraat,
Nijverheidsstraat en Ambachtshof.
Wij hebben besloten in principe
mee te werken aan dit verzoek.
Hiermee gaan we bedrijventerrein
Nederhemert, De Ormeling
namelijk efficiënter gebruiker.
Hiervoor gaan wij een procedure
bestemmingsplanherziening
volgen.

1. In principe mee te werken aan het
opnemen van de bestemming Bedrijven
(max categorie 3.1.) voor een perceel dat
ligt tussen de Nieuwstraat,
Nijverheidsstraat en Ambachtshof in
Nederhemert.
2. Mee te werken aan de hand van een
procedure bestemmingsplanherziening.
3. In te stemmen met de bijgevoegde
exploitatieovereenkomst.
4. De raad hierover te informeren conform
bijgevoegde informatienota.
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7.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Informatienota proces invoering
Omgevingswet en nota van
uitgangspunten omgevingsvisie

De raad te informeren over het proces
invoering Omgevingswet en nota van
uitgangspunten omgevingsvisie

Openbare samenvatting
De gemeenteraden van
Zaltbommel en Maasdriel hebben
zich medio 2015 voorgenomen om
het implementatietraject van de
Omgevingswet samen op te
pakken. Dit vanwege het belang
van samenwerking en integraliteit,
zoals dat ook in de toelichting op
de wet benoemd wordt. Inmiddels
is er een 1e gezamenlijke
bijeenkomst geweest op 7 juni 2018
(voorafgegaan door een aantal
presentaties over de Omgevingswet in de afzonderlijke
gemeenteraden).
Op 22 oktober 2018 krijgt dit een
vervolg tijdens een 2e gezamenlijke
bijeenkomst. Tijdens deze
bijeenkomst bespreken wij met de
raad de zogenaamde vertrekpunten. Vervolgens zullen in de
raadsvergadering van 13 december
2018 het 'Programmaplan
Omgevingswet' en de 'Nota van
Uitgangspunten Omgevingsvisie'
ter vaststelling worden aangeboden
aan uw raad.
Vooruitlopend op de gezamenlijke
raadsbijeenkomst van 22 oktober
informeren wij de raad over de
stappen die wij zetten om te
komen tot het programmaplan
Omgevingswet en de Nota van
Uitgangspunten omgevingsvisie.
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8.

C.A.H. Zondag

Team Vastgoed
Aanvang project nieuwbouw
sporthal en zwembad Waluwe III
Openbare samenvatting
In februari dit jaar ging de
gemeenteraad akkoord met de
bouw van een nieuwe sporthal en
zwembad in de Waluwe III te
Zaltbommel conform het
zogenaamde verenigingsmodel.
De afgelopen maanden zijn
voorbereidingen getroffen in de
opmaat naar realisatie. In dit
advies worden diverse
beslispunten voorgelegd om het
realisatieproces aan te vangen.

9.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Leden Wmo-raad
Openbare samenvatting
In de gemeente Zaltbommel
hebben we een Wmo-raad. De
Wmo-raad heeft tot taak het
college gevraagd en ongevraagd
te adviseren over onderwerpen
die de vorming, controle en
evaluatie van het gemeentelijk
beleid ten aanzien van de Wmo
en de Jeugdwet betreffen.

1. Akkoord te gaan met de bestuursopdracht
inzake de bouw van het nieuwe
binnensportcomplex.
2. Akkoord te gaan met het plan van
aanpak.
3. In te stemmen met het voorgestelde
(bouw)proces in samenwerking met het
bouwteam en in dit kader aan te vangen
met fase 0.
4. Een uitzondering op het inkoop- en
aanbestedingsbeleid te verlenen.
5. Te besluiten een nieuw bestemmingsplan
voor de maatschappelijke zone op te
stellen en daarbij de plangrenzen 10
meter te verruimen.
6. De extra grondkosten toe te voegen aan
het projectbudget en de raad bij de
grondexploitatiesactualisatie voor te
stellen dit te financieren uit één van de
reserves van de grondexploitaties
7. Akkoord te gaan met de informatienota
voor de raad en deze aan hem door te
sturen.

1. In te stemmen met het competentieprofiel
en de selectiecriteria voor leden van de
Wmo-raad.
2. In te stemmen met de selectiecommissie
voor het werven van nieuwe leden van de
Wmo-raad.
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10.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Tweede begrotingswijziging
Veilig Thuis 2018 van GGD
Gelderland Zuid

De raad voor te stellen in te stemmen met het
versturen van bijgaande zienswijze op de
aanvullende begrotingswijziging 2018 Veilig
Thuis.

Openbare samenvatting
GGD Gelderland-Zuid heeft voor
het onderdeel Veilig Thuis een
begrotingswijziging 2018
ingediend voor zienswijze door de
raad. Het college adviseert in te
stemmen met de
begrotingswijziging voor 2018,
maar niet met de structurele
doorwerking.

11.

W. Posthouwer

Team Ruimte
Behandelvoorstel
vergaderstukken AB AVRI 18
oktober 2018 van AVRI

In te stemmen met de ambtelijke adviezen
behorende bij de vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur van de Avri d.d. 18
oktober 2018.

Openbare samenvatting
Het college heeft ingestemd met
de ambtelijke adviezen behorende
bij de vergaderstukken van het
Algemeen Bestuur van de Avri
d.d. 18 oktober 2018. Wethouder
Posthouwer brengt hiervoor het
collegestandpunt in. Voor de
tariefstelling heeft het college de
voorkeur voor de prijsstijging van
de variabele tarieven met 10-15%.
Daarnaast wil het college dat blik
bij plastic wordt ingezameld. Deze
besluiten komen overeen met de
mening van de meerderheid van
de raad.
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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
23 oktober 2018 tot en met een getal van -11- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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