BESLUITENLIJST (35)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 23 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. 9 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

G. van Leeuwen

1. De ingediende zienswijzen tegen het
ontwerp-wijzigingsplan ongegrond te
verklaren.
2. Het wijzigingsplan "Buitengebied
Zaltbommel, Beemstraat 31" gewijzigd
vast te stellen.
3. In te stemmen met de maatwerkoplossing
voor het parkeren, te weten 30
parkeerplaatsen op eigen terrein.

Team Ruimte
Vaststelling wijzigingsplan
"Buitengebied Zaltbommel,
Beemstraat 31".
Openbare samenvatting
Het wijzigingsplan "Buitengebied
Zaltbommel, Beemstraat 31" heeft
voor een periode van 6 weken in
ontwerp ter inzage gelegen.
Gedurende deze periode zijn twee
zienswijzen ingediend. Een van de
zienswijzen is namens een aantal
bewoners van de Waalbandijk in
Nieuwaal en de Waaldijk in
Zuilichem ingediend.
Het wijzigingsplan maakt het
mogelijk om aan de Beemstraat in
Nieuwaal een
hondenlogeerboerderij, een
hondenschool en een bed and
breakfast mogelijk te maken. De
zienswijzen hebben er niet toe
geleid dat het wijzigingsplan niet
kan worden vastgesteld. Wel zijn
er met name in de toelichting van
het wijzigingsplan enkele
toevoegingen c.q.
verduidelijkingen opgenomen. Het
wijzigingsplan is gewijzigd
vastgesteld.

6.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Benoeming nieuwe leden
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
van Gelders Genootschap
Openbare samenvatting
In verband met het verlopen van
de zittingstermijnen stemt het
college in met de voordracht voor
de benoeming van nieuwe
commissieleden van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Het betreffende voorstel wordt
voorgelegd aan de gemeenteraad
ter instemming

1. Met terugwerkende kracht tot 1 oktober
2018 voor de periode tot 1 oktober 2021
te benoemen:
a. de heer S. (Sjef) van Elk als
voorzitter.
b. mevrouw ir. M.F.J. (Mirjam) Steins
als adviseur
omgevingskwaliteit/rayonarchitect.
c. de heer ir. J. (John) van Dijk als
adviseur.
2. Niet in te stemmen met de benoeming
van een adviseur duurzaamheid (op
afroep).
3. Niet in te stemmen met aanpassing van
de naamgeving van Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit naar Commissie
Omgevingskwaliteit .
4. In te stemmen met het raadsvoorstel tot
benoeming van de onder 1 genoemde
leden.
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7.

G. van Leeuwen

Team Ruimte

Aan te houden.

Tijdelijke units voor huisvesting
van arbeidsmigranten bij
Starberry BV aan de Hogeweg
14 in Nieuwaal
Openbare samenvatting
Starberry BV aan de Hogeweg 14
in Nieuwaal wordt omgebouwd
naar een aardbeienkwekerij. Het
bedrijf wil units voor de
huisvesting van arbeidsmigranten
bij het bedrijf plaatsen. Alleen
tijdens de piekseizoenen
verblijven in de units
arbeidsmigranten. Het college van
B&W wil meewerken aan het
plaatsen van 4 units voor de
huisvesting van maximaal 32
arbeidsmigranten voor een
periode van 5 jaar. De units
mogen alleen tijdens de twee
piekseizoenen van het bedrijf
worden bewoond. Starberry BV
dient hiervoor een
omgevingsvergunning aan te
vragen.

8.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Zaltbommel,
Maas-Waalweg 15 Zuilichem
Openbare samenvatting
Er wordt een bestemmingsplan
voorbereid voor de MaasWaalweg 15 te Zuilichem
(voormalig Heeren van
Suylighem). Met dit
bestemmingsplan worden de
mogelijkheden voor bedrijfsmatig
verstrekken van logies
wegbestemd.

1. Het ontwerpbestemmingsplan vast te
stellen en het betreffende plan ter inzage
te leggen.
2. Ten behoeve van het kostenverhaal geen
exploitatieplan ter inzage te leggen.
3. De gemeenteraad met een informatienota
te informeren.

Het concept bestemmingsplan is
aangeboden aan de Provincie
Gelderland en Waterschap
Rivierenland. Er zijn geen
vooroverleg-reacties ontvangen.
Het bestemmingsplan kan als
ontwerp in procedure, waarbij het
zes weken ter inzage ligt.
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9.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het doorsturen van de
beantwoording van de schriftelijke vragen
van de SP naar de raad.

Beantwoording schriftelijke
vragen Beëindiging collectieve
ziekenkostenverzekering
Menzis
Openbare samenvatting
De gemeenten Zaltbommel en
Maasdriel hebben al enige tijd een
collectieve zorgverzekering voor
minima. Daarnaast kenden we
een regeling tegemoetkoming
meerkosten. Dit jaar bieden we
deze regeling voor het laatst. De
SP heeft vragen over de regeling
en de minimapolis gesteld.

10.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling

Aan te houden.

Veranderopgave inburgering
Openbare samenvatting
Het huidige stelsel van inburgering
is ingewikkeld en niet effectief.
Minister Koolmees heeft daarom
in juli 2018 naar de Tweede
Kamer gestuurd waarin hij de
hoofdlijnen van de
veranderopgave inburgering
beschrijft. De planning is dat de
nieuwe wet inburgering ingaat in
2020.

Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 11 oktober 2018
(PvdA/GroenLinks)
Deltaplan Goedkope
Huurwoningen
Ingekomen 31 oktober 2018

In behandeling.

(ChristenUnie)
Verkeerssituatie Gisbert
Schairtweg Zaltbommel

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
30 oktober 2018 tot en met een getal van –10- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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