BESLUITENLIJST (39)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 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. 13 november 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

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 20 november 2018.

1

5.

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

C.A.H. Zondag

1. De aanbevelingen die in het
jaarverslag worden gedaan m.b.t. het
archief van de gemeente Zaltbommel
over te nemen.
2. Te besluiten om niet met voorrang de
gemeenschappelijk regeling BVEB aan
te passen in verband met een fout in
de tekst, maar dit mee te nemen met
de eerstvolgende reguliere wijziging.
3. Te besluiten om de aanbeveling tot
aanbrengen van een brandslanghaspel in
de nabijheid van de archiefruimte niet op
te volgen, vanwege de tegenstrijdigheid
met het calamiteitenplan.
4. Verantwoording af te leggen aan de
gemeenteraad over het toezicht en
beheer van de niet naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden d.m.v. een
informatienota.

Team Informatisering
Behandelvoorstel aangaande
Jaarverslag gemeentearchivaris
2017 Gemeente Zaltbommel van
Regionaal Archief Rivierenland
Openbare samenvatting
De archiefinspecteur van het
Regionaal Archief Rivierenland
heeft haar bevindingen over vorig
jaar verwerkt in een
inspectieverslag over 2017. Naar
aanleiding het inspectiebezoek en
alle contacten die er zijn geweest
doet de inspecteur een aantal
aanbevelingen. Sommige
aanbevelingen zijn inmiddels al
gerealiseerd, andere nog niet.

6.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Doelmatigheidsonderzoeken
2018 op grond van artikel 2.13a
Gemeentewet
Openbare samenvatting
Als gevolg van de Onderzoek
verordening 213a Gemeentewet
kan het college jaarlijks
onderzoek doen naar de
doelmatigheid van (onderdelen)
van organisatie-eenheden
(bedrijfsdoorlichting cq
positiebepaling) en de uitvoering
van de taken van de gemeente
(thema-onderzoek). Het spreekt
voor zich dat dit
onderzoeksprogramma, gelet op
de beschikbare capaciteit, jaarlijks
slechts een gering deel van alle
organisatieonderdelen en taken
betreft. Het bepalen van het
onderzoeksprogramma is aan het
College. Voor 2018 wil het College
onderzoek verrichten naar het
Sociaal Domein.

1. Instemmen met het doelmatig- en
doeltreffendheidonderzoek naar
Sociaal Domein binnen Gemeente
Zaltbommel en een nulmeting/
positiebepaling bij het team Sociaal
Domein van de afdeling RSO in kader
van artikel 2.13a van de
Gemeentewet.
2. Voor deze onderzoeken externe
capaciteit in te huren en de kosten
hiervan te bekostigen uit het budget
"doelmatigheidsonderzoeken" en het
budget "onderzoek en monitoring" van
2018 en de middelen hiervoor
transitorisch mee te nemen naar 2019.
3. Hiervan mededeling doen aan de
gemeenteraad middels toezending van
een informatienota.
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7.

C.A.H. Zondag

Team HRM
wijziging artikel 3:2a van de
CAR-UWO conform LOGA-brief
TAZ/U201800473
wijziging artikel 3:2a van de
CAR-UWO conform LOGA-brief
TAZ/U201800473

De door het LOGA aangekondigde
wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de
circulaire van 24 juli 2018 (TAZ/U201800473
<https://www.raphrm.nl/feed/module/Ambten
aren/Gemeente_ledenbrieven/24_07_2018_u
itwerking_cao_afspraak_gelijke_belonin_824
199>) met terugwerkende kracht tot 1 oktober
2018 opnemen in de
arbeidsvoorwaardenregeling van de
gemeente Zaltbommel.

Openbare samenvatting
Wijziging in de CAR-UWO per 1
oktober 2018 met betrekking tot
de uitwerking cao-afspraak gelijke
beloning: artikel 3:2a CAR
(TAZ/U201800473
<https://www.raphrm.nl/feed/modu
le/Ambtenaren/Gemeente_ledenbr
ieven/24_07_2018_uitwerking_ca
o_afspraak_gelijke_belonin_8241
99>)
De VNG heeft op 24 juli 2017 een
LOGA circulaire gepubliceerd naar
aanleiding van een afspraak in
de cao-akkoorden van 2017-2019.
<https://www.raphrm.nl/feed/modu
le/Ambtenaren/Gemeente_ledenbr
ieven/12_07_2017_ledenraadplegi
ng_cao_gemeenten_1_mei_20_8
06537> De kern van deze
afspraak tussen de VNG en de
vakbonden is dat werknemers die
werkzaam zijn op basis van de
payroll-constructie, een beloning
ontvangen die vergelijkbaar is met
de beloning van eigen weknemers
met een aanstelling.
Deze circulaire concretiseert de
cao-afspraak en formaliseert de
gelijke beloning in een nieuw
artikel 3:2a CAR-UWO. Dit artikel
verplicht CAR-UWO organisaties
bij de inhuur van payrollwerknemers met de payrollwerkgever - naast de al verplichte
beloningselementen (de
zogeheten inlenersbeloning) voor
payrollwerknemers- drie extra
beloningselementen uit de CARUWO toe te passen.
Indien deze extra elementen niet
of niet volledig onderdeel
uitmaken van de beloning van de
payroll-werknemers, dan spreekt
de gemeente met de payrollwerkgever schriftelijk af dat de
payroll-werknemers van de
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payroll-werkgever een
compensatietoeslag als bedoeld in
artikel 3:2a lid 4 en lid 5 CARUWO ontvangen; de zogenaamde
compensatietoeslag CAR-UWO.

8.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het ambtelijk advies voor
het Algemeen Bestuur Werkzaak
Rivierenland d.d. 22 november 2018

AB Werkzaak Rivierenland 22
november 2018
Openbare samenvatting
Op 22 november vergadert het
Algemeen Bestuur van Werkzaak
Rivierenland. Op de agenda staat
de toetreding van West Betuwe tot
de GR Werkzaak Rivierenland.
Wethouder Zondag is namens het
college lid van het Algemeen
Bestuur van Werkzaak
Rivierenland.

9.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het versturen van
bijgaande informatienota aan de
gemeenteraad.

Update collectieve
zorgverzekeraar
Openbare samenvatting
De gemeente Zaltbommel (en
voorheen de Sociale Dienst
Bommelerwaard) biedt al jaren
een collectieve zorgverzekering
voor minima aan. Hiervoor is een
contract gesloten met Menzis. In
juni 2018 is bekend geworden dat
Menzis de overeenkomst met ons
per 1 januari 2020 opzegt. Het
college is op zoek gegaan naar
een alternatief. Per 1 januari 2019
biedt VGZ voor de inwoners uit
Zaltbommel een vergelijkbaar
aanbod.
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10.

A.C. Bragt

Team Sociaal Domein
Contractering inkoop Wmo
hulpmiddelen Zaltbommel en
Maasdriel

1. In te stemmen met de
deelovereenkomst lokale inkoop Wmo
hulpmiddelen Maasdriel en
Zaltbommel.
2. De raad te informeren conform
bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Openbare samenvatting
We hebben lokaal de Wmo
hulpmiddelen ingekocht met
Maasdriel. Lokale fietsenmakers
worden ingezet voor het
onderhoud, reparatie en de 24uurs noodservice. In de
deelovereenkomst staan de
afspraken die we gemaakt hebben
met leveranciers en
fietsenmakers.

11.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Mandaat cliëntenraad sociaal
domein Bommelerwaard

In te stemmen met het verlenen van het
mandaat aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Maasdriel
voor de benoeming van de leden van de
cliëntenraad sociaal domein Bommelerwaard.

Openbare samenvatting
De gemeente Maasdriel voert voor
alle inwoners van de
Bommelerwaard de zogenaamde
zorgproducten uit zoals de
bijzondere bijstand en de
schuldhulpverlening. Het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zaltbommel
verleent een mandaat aan het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente
Maasdriel om inwoners te
benoemen in de cliëntenraad
sociaal domein Bommelerwaard.

12.

W. Posthouwer

Team Ruimte
Behandelvoorstel Schriftelijke
vragen illegale lozingen van
schepen op de Waal.

In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen over illegale lozingen van
schepen op de Waal.

Openbare samenvatting
Beantwoording van schriftelijke
vragen over illegale lozingen van
schepen op de Waal.
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13.

W. Posthouwer

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Verlenging
‘Samenwerkingsovereenkomst
Basismobiliteit 2017-2019’ met
een jaar
Openbare samenvatting
Het college heeft besloten om de
'Samenwerkingsovereenkomst
Basismobiliteit 2017-2019' met de
provincie Gelderland voort te
zetten tot 1 januari 2021. Deze
samenwerking tussen de
regiogemeenten op het gebied
van OV-Regiotaxi wordt al sinds
2017 naar tevredenheid
uitgevoerd onder de naam Versis.

1. De 'Samenwerkingsovereenkomst
Basismobiliteit 2017-2019' met de
provincie Gelderland voor de periode van
één jaar (tot en met december 2020) te
verlengen;
2. De voorzitter van Regio Rivierenland te
machtigen om namens de tien
samenwerkende gemeenten het
verlengingsdocument te tekenen.

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
27 november 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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