BESLUITENLIJST (37)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 6 november 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. 30 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

J.P. Rehwinkel

In te stemmen met de tekstuele wijzigingen
voor de APV 2019 en deze te verwerken in
het raadsvoorstel welke op 15 november
2018 behandeld wordt.

Team APV / Crisisbeheersing
wijzigingen APV 2019
Openbare samenvatting
De tekstuele wijzigen door te
voeren in de APV 2019 zodat
deze op orde is voor de
behandeling van het raadsvoorstel
van 15 november 2018.
Daarnaast inhoudelijke wijzigingen
door te voeren op artikel 2:38 en
4:6 van de APV.

6.

J.P. Rehwinkel

Team Ruimte
Advies aan Omgevingsdienst
Rivierenland huisvesting
arbeidsmigranten Elzenstraat
37 en 40 in Brakel, Dorpsstraat
23 in Bruchem, Bieskamp 10 in
Nieuwaal en ’t Stikske 7 in
Zuilichem.
Openbare samenvatting
De Omgevingsdienst Rivierenland
constateerde dat op de adressen
Elzenstraat 37 en 40 in Brakel,
Dorpsstraat 23 in Bruchem,
Bieskamp 10 in Nieuwaal en 't
Stikske 7 in Zuilichem
arbeidsmigranten verblijven. Het
college van B&W besloot om
huisvesting van het
geconstateerde aantal personen
niet te legaliseren. Wel wil het
college van B&W meewerken aan
het huisvesten van een lager
aantal arbeidsmigranten. Hiervoor
dienen de eigenaren een
omgevingsvergunning aan te
vragen.

1.

2.

3.

4.

5.

De huisvesting van het
geconstateerde aantal
arbeidsmigranten op twee
adressen in Brakel, 1 adres in
Bruchem, 1 adres in Nieuwaal en 1
adres in Zuilichem niet te
legaliseren.
Mee te werken aan het huisvesten
van maximaal 4 arbeidsmigranten op
de adressen in Brakel, in Nieuwaal en
in Zuilichem op basis van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 2 Wabo
(buitenplanse afwijking Bor:
maatwerkafweging).
De Omgevingsdienst Rivierenland
te vragen om de eigenaren van de
onder punt 2 genoemde adressen
te verzoeken om een
omgevingsvergunning aan te
vragen voor het huisvesten van
maximaal 4 arbeidsmigranten.
Mee te werken aan het huisvesten
van maximaal 4 arbeidsmigranten
in de voormalige bedrijfswoning op
het adres Dorpsstraat 23 in
Bruchem op basis van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 2 Wabo
(buitenplanse afwijking Bor:
maatwerkafweging).
De Omgevingsdienst Rivierenland
te vragen om de eigenaar van het
onder punt 4 genoemde adres te
verzoeken om een
omgevingsvergunning aan te
vragen voor het huisvesten van
maximaal 4 arbeidsmigranten.
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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 8 november.

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

8.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied, Langerakseweg
(ijsbaan)
Openbare samenvatting
Wij hebben besloten om de
gemeenteraad voor te stellen om
het bestemmingsplan
“Buitengebied, Langerakseweg
(ijsbaan)” vast te stellen. Op basis
van zienswijzen stellen wij voor
het bestemmingsplan gewijzigd
vast te stellen.

9.

G. van Leeuwen

Team Vastgoed

De raad voor te stellen om:
1. Voor het verhalen van kosten van het
bestemmingsplan "Buitengebied,
Langerakseweg (ijsbaan)" geen
exploitatieplan vast te stellen en in te
stemmen met de gesloten (anterieure)
overeenkomst;
2. De procesnota bestemmingsplan
"Buitengebied, Langerakseweg (ijsbaan)"
vast te stellen en volledig onderdeel te
laten uitmaken van het bestemmingsplan
"Buitengebied, Langerakseweg (ijsbaan)";
3. Het bestemmingsplan "Buitengebied,
Langerakseweg (ijsbaan)", opgenomen in
het bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0297.BGBBP20160002VS01,elektronisch en analoog gewijzigd
vast te stellen.

In te stemmen met bijgevoegde
informatienota voor de raad

Stand van zaken project
doortrekking Maas-Waalweg
Openbare samenvatting
Met een informatienota informeert
het college de gemeenteraad over
de stand van zaken van het
project doortrekking MaasWaalweg.

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 6 november 2018.

3

10.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Principe-verzoek vergroten
agrarisch bouwperceel
Viaductweg 3, Bruchem
Openbare samenvatting
In 1996 is een wijzigingsplan
opgesteld waarbij het agrarisch
bouwperceel aan de Viaductweg 3
in Bruchem met 3.000 m² is
vergroot. Op dit adres is een
pluimveehouderij gevestigd. Bij
het opstellen van het huidige
bestemmingsplan "Buitengebied,
Zaltbommel" is deze vergroting
van het agrarisch bouwperceel
abusievelijk niet meegenomen. Uit
een uitgebracht advies van de
Stichting Advisering Agrarische
Bouwplannen is gebleken dat de
plannen voor de Viaductweg voor
de uitbreiding van de stal voor
56.000 vleeskuikens op dit
moment onvoldoende concreet
zijn en de uitbreiding ook uit
landbouwkundig oogpunt niet
noodzakelijk is. Besloten is om
vooralsnog niet mee te werken
aan het verzoek om het
bestemmingsplan "Buitengebied,
Zaltbommel" te wijzigen voor de
vergroting van het bouwperceel.
De aanvrager krijgt tot uiterlijk 3112-'21 de tijd om met een concreet
plan te komen dat ook de
landbouwkundige noodzaak
aantoont.

1. Vooralsnog aan het verzoek voor het
vergroten van het agrarisch bouwperceel
Viaductweg 3 in Bruchem geen
medewerking te verlenen.
2. Aanvrager tot uiterlijk 31-12-'21 de
mogelijkheid bieden om een nieuw
verzoek in te dienen met een concreet
plan waarvoor een positief advies van de
SAAB kan worden gekregen.
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11.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
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.

12.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Brief Stichting Veiliger
Zaltbommel inzake de veiligheid
van Zaltbommelse burgers en
bedrijven

Medewerking te verlenen aan de realisatie
van 4 units voor de huisvesting van maximaal
32 arbeidsmigranten voor een periode van 5
jaar aan de Hogeweg 14 in Nieuwaal door
middel van een maatwerkafweging, onder de
voorwaarden dat:
a. Starberry BV voor zijn initiatief een
tijdelijke omgevingsvergunning
aanvraagt.
b. De units worden gesitueerd aan de
voorzijde van de kas;.
c. De units uitsluitend worden gebruikt
voor de huisvesting van
arbeidsmigranten die werkzaam zijn
op het eigen bedrijf tijdens de
piekseizoenen.
d. De arbeidsmigranten uitsluitend
tijdens de twee piekseizoenen
(februari t/m mei en september t/m
november) in de units gehuisvest
worden.
e. De huisvesting voldoet aan de eisen
van het SNF-keurmerk en er ter
plaatse een beheerder aanwezig is.
f. Starberry BV voldoende
parkeergelegenheid aanlegt en de
afstand tussen kas en units minimaal
11 meter bedraagt om voldoende
manoeuvreerruimte te hebben.
g. Starberry BV aantoont dat de
huisvesting van arbeidsmigranten niet
belemmerd wordt door het
wegverkeerslawaai.

In te stemmen met de antwoordbrief waarin
de Stichting Veiliger Zaltbommel en de
Bezorgde Burgers Zaltbommel nogmaals
worden uitgenodigd deel te nemen aan het
omgevingsoverleg.

Openbare samenvatting
Het college stemt in met de
antwoordbrief aan de Stichting
Veiliger Zaltbommel en de
Bezorgde Burgers Zaltbommel om
deel te nemen aan het
omgevingsoverleg ten behoeve
van de revisievergunning voor
Sachem.
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13.

C.A.H. Zondag

Team Belastingen
Belastingverordeningen 2019

1. In te stemmen met bijgevoegde
adviesnota voor de raad.
2. In te stemmen met bijgevoegde
belastingverordeningen.

Openbare samenvatting
Jaarlijks stellen we nieuwe
belastingverordeningen vast.
Naast tariefswijzigingen voeren
we ook redactionele en/of
technische aanpassingen door.

14.

C.A.H. Zondag

Team Financiën Advies en
Beleid

In te stemmen met de erratum
Programmabegroting 2019.

Erratum Programmabegroting
2019
Openbare samenvatting
De Programmabegroting 2019 is
gewijzigd na de raadsvergadering
van 25 oktober 2018.

15.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Vaststellen verordening Wmo
en Jeugd 2019
Openbare samenvatting
Deze nieuw vastgestelde
verordening is anders en nieuw.
Geen vakjargon of juridische taal,
maar in begrijpelijke taal en op
gelijkwaardige basis vóór de
inwoner. Sinds 2015 is op het
gebied van de Wet
maatschappelijke ondersteuning
en Jeugdwet veel veranderd. De
gemeente Zaltbommel werkt
volgens vijf leidende principes,
waarvan één eenvoudig en
overzichtelijk is. De nieuw
vastgestelde verordening Wmo en
Jeugdwet voldoet aan dit principe.
Er is gebruik gemaakt van de
'omgekeerde' modelverordening
van Stimulansz en deze is op de
situatie van de gemeente
Zaltbommel afgestemd.

1. De verordening Wmo en Jeugd 2019 door
te sturen naar de raad
2. De raad voor te stellen de verordening
Wmo en Jeugd 2019 vast te stellen
3. Het besluit maatschappelijke
ondersteuning 2017 in te trekken
4. Het besluit jeugdwet 2017 in te trekken
5. De beleidsregels maatschappelijke
ondersteuning 2017 in te trekken
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16.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Jaarrapportage Wmo Jeugd
2017 - 2018

1. Kennis te nemen van de jaarlijkse
rapportage Wmo en Jeugd 2017 - 2018
2. Bijgevoegde informatienota ter informatie
naar de gemeenteraad toesturen

Openbare samenvatting
De gemeente Zaltbommel heeft
sinds januari 2016 de zorg en
ondersteuning vanuit de Wmo en
Jeugdwet lokaal ingekocht. Met
ingang van 2018 is de residentiële
jeugdzorg en pleegzorg ook
ingekocht en kopen we alle zorg
samen in met Maasdriel. De
gemeente Zaltbommel stuurt op
de kwaliteit en financiën van
geleverde zorg en ondersteuning.
Met deze managementrapportage
krijgen we zicht op de cijfers en
actuele stand van zaken. Voor
verdere analyse van de
kwantitatieve gegevens is verder
onderzoek nodig. De gemeente
Zaltbommel wil haar inwoners een
laagdrempelige en dicht bij
georganiseerd aanbod van zorg
en ondersteuning bieden. De
Buurtteams en Buurtzorg Jong
vervullen hierin een belangrijke
rol. De uitdaging is om met het
beschikbare budget de zorg die
inwoners nodig hebben, te
leveren.

17.

W. Posthouwer

Team Infra
Behandelvoorstel aangaande
het verkeersbesluit voor een
voetgangersgebied om de
Tijningenplas te Zaltbommel.

Afwijken van het politieadvies en in te
stemmen met bijgevoegd verkeersbesluit tot
het aanwijzen van de paden rondom de
Tijningenplas als voetpad.

Openbare samenvatting
Het college stemt er mee in om de
paden om de Tijningenplas aan te
wijzen als voetgangersgebied.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 23 oktober 2018
(PvdA/GroenLinks)
Illegale lozingen schepen op de
Waal
Ingekomen 29 oktober 2018

In behandeling.

(VVD)
Fietsstallingen Station
Zaltbommel

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
13 november 2018 tot en met een getal van -17- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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