BESLUITENLIJST (41)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 4 december 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
De portefeuille van de dorpshuizen in de gemeente
Zaltbommel wordt door wethouder Posthouwer
overgedragen aan wethouder Bragt.

2

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Akkoord.
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 27 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
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5.

Portefeuillehouder Onderwerp / korte samenvatting

Besluit

G. van Leeuwen

Aangehouden.

Team Vastgoed
Activeren grondexploitatie De
Wildeman III
Openbare samenvatting
Het college heeft in een eerder
besluit het voorkeursrecht
gevestigd op de percelen
behorende tot de toekomstige
Wildeman III. Hier is een
uitbreiding van het bestaande
bedrijventerrein beoogd. In het
onderhavige advies heeft het
college besloten om de raad voor
te stellen om voor dit nieuwe
gebied een grondexploitatie te
openen. Tevens besloot zij om de
bijbehorende gronden te
verwerven.

6.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Principe-verzoek bouw
vrijstaande woning naast
Dorpsstraat 7 in Aalst

1. Aan het verzoek medewerking te
verlenen.
2. De stedenbouwkundige randvoorwaarden
vast te stellen.

Openbare samenvatting
Er is een verzoek ingediend om in
het kader van Incidentele
Particuliere Woningbouw (IPW)
een vrijstaande woning te mogen
bouwen naast Dorpsstraat 7 in
Aalst. Aan het verzoek wordt
medewerking verleend.

7.

C.A.H. Zondag

Team Vastgoed
Informatienota voor de raad
inzake stand van zaken
breedband d.d. november 2018

Akkoord te gaan met de informatienota voor
de raad inzake de stand van zaken van het
breedbanddossier d.d. november 2018 en
deze door te sturen.

Openbare samenvatting
Het college heeft ingestemd met
de publicatie van een
informatienota over de stand van
zaken van het breedbanddossier
d.d. november 2018.
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8.

C.A.H. Zondag

Team Concern Controller
Behandelvoorstel aangaande
AB vergadering van 5 december
a.s. Regio Rivierenland

In te stemmen met de ambtelijke adviezen
voor het AB van de Regio Rivierenland d.d.
5 december 2018.

Openbare samenvatting
Voor de vergadering van het AB
van de Regio Rivierenland d.d. 5
december 2018, wordt
voorgesteld in te stemmen met de
ambtelijke adviezen behorende bij
de diverse agendapunten.

9.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Benoeming lid Raad van
Toezicht en statutenwijziging
Cambium College
Openbare samenvatting
Bij het Cambium College is een
nieuwe toezichthouder nodig
vanwege het verstrijken van de
maximale zittingsperiode van een
huidig lid van de Raad van
Toezicht (RvT). Middels een
wervingsbureau is een kandidaat
voorgedragen door de RvT. De
RvT vraagt instemming met de
benoeming van deze kandidaat
aan de gemeente.
Daarnaast heeft stichting
Cambium College verzocht om
instemming op een
statutenwijziging. Hierin wordt de
vergoeding van de toezichthouder
veranderd van onbezoldigd naar
bezoldigd.

1. In te stemmen met de benoeming van de
heer Jeronimus als lid van de Raad van
Toezicht (RvT) van Cambium College.
2. In te stemmen met een statutenwijziging
van de stichting Cambium College.
3. Stichting Cambium College met
bijgevoegde instemmingsbrief op de
hoogte te brengen en deze ter informatie
aan de gemeenteraad te sturen.
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10.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling
Aanpassing uurtarief
huishoudelijke hulp

1. In te stemmen met een tariefverhoging
huishoudelijke hulp van €24,60 naar
€28,60 per 1 januari 2019.
2. De informatienota door te sturen naar de
raad

Openbare samenvatting
De gemeente biedt haar inwoners
huishoudelijke hulp aan. Deze
vorm van hulp heeft als doel
mensen langer zelfstandig thuis te
laten wonen. Om dit te kunnen
aanbieden heeft de gemeente,
gezamenlijk met gemeente
Maasdriel, contracten afgesloten
met aanbieders van
huishoudelijke hulp. Door de
nieuwe cao afspraken krijgen
huishoudelijke hulpen een hoger
loon. Het gecontracteerde
uurtarief met de aanbieders van
huishoudelijke hulp passen we
aan zodat zij in staat zijn de
huishoudelijke hulpen conform de
nieuwe cao-schaal uit te betalen.

11.

A.C. Bragt

Team Infra
Beheerverordening
begraafplaatsen 2019 inclusief
bijbehorende
uitvoeringsbesluiten
Openbare samenvatting
Op de gemeentelijke
begraafplaatsen is vraag naar de
uitgifte van graven met een
grafrecht voor onbepaalde tijd.
Begraafplaats Bossche Poort is in
2016 uitgesloten voor de uitgifte
van nieuwe graven. Zowel
rechthebbenden van een
bestaand graf op de Bossche
Poort als nieuwe belangstellenden
tonen interesse voor een nieuw
graf op de Bossche Poort. Door
het aanpassen van de
gemeentelijke regelgeving kunnen
we aan deze verzoeken tegemoet
komen.

1. De raad de Verordening op het beheer en
gebruik van de gemeentelijke
begraafplaatsen van de gemeente
Zaltbommel 2019 laten vaststellen en
deze verordening met
uitvoeringsbesluiten te laten ingaan op 1
maart 2019.
2. De raad te laten kennisnemen van de
door het college vastgestelde
uitvoeringsbesluiten
a. Uitvoeringsbesluit graven,
asbezorging en
gedenkplaatsen 2019.
b. Uitvoeringsbesluit voor de
grafbedekkingen 2019.
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Portefeuillehouder Schriftelijke vragen
Ingekomen 24 november 2018
(PvdA/GroenLinks)
Overdracht ondersteuning Qkoorts patiënten naar
gemeenten
Ingekomen 29 november 2018
(ChristenUnie)
Mogelijkheid van subsidie door
het ministerie van ZonMw voor
invoering van een wijk-GGD
voor personen met een verward
gedrag
Ingekomen 01 december 2018
(ChristenUnie)
AVRI, inzameling oud papier en
tariefstelling containerruil

In behandeling.

In behandeling.

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
11 december 2018 tot en met een getal van -11- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris

Openbare besluitenlijst Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 4 december 2018.

5

