BESLUITENLIJST (40)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 27 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. 20 november 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Opening Zonnestudio Sunplaza Mooney’s in 1. Burgemeester Rehwinkel
Zaltbommel op maandag 10 december om
15:30 uur.
2. Uitnodiging voor afscheidsreceptie van de
gemeente Neerijnen voor de wethouders
Andriesse, Verwoert en Kool op donderdag
13 december om 16:00 uur op het
gemeentehuis in Neerijnen.

2. Wethouders Van Leeuwen, Zondag en Bragt

3. Uitnodiging van Interkerkelijk koor Eljakim
voor de Kerst-Sing-In op zondag 16
december om 20:00 uur in de
St.Martinuskerk, Oliestraat in Zaltbommel.

3. Wethouder Bragt

4. Uitnodiging van zangvereniging TOGIDO
voor hun Kerstconcert op dinsdag 18
december om 20:00 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk in Aalst.

4. Wethouder Bragt
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5.

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

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

G. van Leeuwen

1. In te stemmen met de jaarafspraken
2019.
2. De gemeenteraad op de hoogte stellen
van uw besluit door het toezenden van
bijgevoegde informatienota.

Team Ruimte
Jaarafspraken 2019
woningcorporaties en
huurdersverenigingen
Openbare samenvatting
Het college stemt in met de
Jaarafspraken 2019, die de
leidraad en kapstok vormen voor
overleg en samenwerking tussen
de gemeente Zaltbommel,
Woonstichting De Kernen,
Woonlinie en hun
huurdersorganistaties in het
komende jaar. De afspraken zijn
met alle betrokken partijen
nauwkeurig afgestemd en zoveel
mogelijk uniform aan de afspraken
die de gemeente Maasdriel met
haar partners maakt. Op deze
wijze geven we gezamenlijk
uitvoering aan de Woonvisie
Bommelerwaard 2016-2020 en de
Prestatieafspraken 2016-2020. Na
besluitvorming worden de
jaarafspraken door de
woningcorporaties aan het
Ministerie van Binnenlandse
Zaken aangeboden.
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6.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Maandelijkse rapportage
Werkzaak Rivierenland

In te stemmen met bijgaande informatienota
aan de gemeenteraad.
In te stemmen met het maandelijks versturen
van de rapportage aan de gemeenteraad via
de dagpost.

Openbare samenvatting
Werkzaak Rivierenland heft een
maandelijkse rapportage
ontwikkeld voor alle deelnemende
gemeenten. In de rapportage zijn
onder andere cijfers te vinden
over het aantal werkzoekenden,
het aantal nieuwe aanvragen en
uitstroom door arbeid.

7.

C.A.H. Zondag

Team Vastgoed
Voorfinanciering subsidie
warmtenet De Wildeman I

Akkoord te gaan om de beoogde subsidie
van de provincie Gelderland voor het
warmtenet in De Wildeman I voor te
financieren.

Openbare samenvatting
De toegezegde subsidie van de
provincie volgt later dan de fysieke
uitvoeringstermijn voor de aanleg
van het warmtenet in De
Wildeman I tussen DHL en Hitachi
Vantara. In dit kader heeft het
college besloten om deze termijn
indien nodig te overbruggen met
een voorfinanciering. De financiële
consequenties voor de gemeente
zijn per saldo nul.
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8.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Inkooptarief voorschoolse
educatie 2019 en intentie kleine
kernen beleid voor
beschikbaarheid vve

1. Het inkooptarief voorschoolse educatie
(vve) vast te stellen op €11,86 per uur
voor 2019.
2. De intentie uit te spreken vve op
voorschoolse voorziening in kleine kern
voor peuters beschikbaar te houden.
3. Hiervoor aanvullend beleid op te stellen.

Openbare samenvatting
In de gemeente Zaltbommel
betalen alle ouders de eerste twee
dagdelen peuterarrangement zelf.
Zij worden op basis van hun
inkomen gecompenseerd door
middel van kinderopvangtoeslag
via de belastingdienst of
peutertoeslag via de gemeente.
De extra vve uren bovenop de
eerste twee dagdelen zijn tot
maximaal 7 uur per schoolweek
kosteloos voor ouders. Deze uren
koopt de gemeente rechtstreeks in
bij vve geregistreerde aanbieders.
Het inkooptarief voor deze uren is
voor 2019 vastgesteld op €11,86
per uur.
In aanvulling op deze regeling
wordt kleine kernen beleid
ontwikkeld voor voorschoolse
voorzieningen met als doel in een
kleine kern één voorziening met
voorschoolse educatie
beschikbaar te houden. Kleine
kernen hebben door de
kindgebonden financiering soms
onvoldoende inkomsten om het
hoofd financieel boven water te
houden. Door alleen deze
voorschoolse voorzieningen
aanvullend te subsidiëren blijft het
vve aanbod ook in deze kern(en)
beschikbaar.

9.

A.C. Bragt

Team Buitendienst
Schriftelijke vragen
fietsenstalling NS van de VVD

In te stemmen met bijgevoegde
beantwoording van de vragen van VVD en
deze beantwoording toe te sturen aan de
raad .

Openbare samenvatting
De VVD fractie heeft vragen
gesteld over beschikbare
stallingsplaatsen in de
fietsenstalling van de NS.
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10.

W. Posthouwer

Team Ruimte
Raadsvragen Vermilion.

De gemeenteraad door middel van
bijgevoegde brief informeren over de
gestelde vragen over Vermilion.

Openbare samenvatting
De heer De Kort heeft enkele
vragen gesteld over de boorlocatie
van Vermilion in Poederoijen.
Door middel van een brief aan de
gemeenteraad zijn de vragen
beantwoord.

Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 24 november 2018

(PvdA/GroenLinks)
Overdracht ondersteuning Qkoorts patiënten naar
gemeenten

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
03 december 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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