BESLUITENLIJST (42)
Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 11 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

2

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van Akkoord
Burgemeester en Wethouders van Zaltbommel
d.d. 4 december 2018

3

Uitnodigingen / bezoeken / activiteiten College
1. Uitnodiging nieuw begin gemeente Altena
met een welkomstconcert op zaterdag 5
januari om 16:00 uur in de OLV Kerk in
Hank.
2. Uitnodiging van Provincie Gelderland voor
de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 8 januari
om 16:00 uur op het Huis der Provincie in
Arnhem.
3. Uitnodiging van gemeente Lopik voor het
afscheid van gemeentesecretaris Hans
Capel op donderdag 10 januari om 19:30
uur in het Dorpshuis in Benschop.
4. Uitnodiging van VNO-NCW Midden voor de
nieuwjaarsreceptie op woensdag 16 januari
om 17:00 uur bij Heerlijkheid Mariënwaerdt
in Beesd.
5. Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van
de Commissaris van de Koning, Clemens
Cornielje op woensdag 23 januari om 14:00
uur op het Huis der Provincie in Arnhem

1. Wethouder Bragt

2. Burgemeester Rehwinkel

3. Gemeentesecretaris Wieringa

4. Burgemeester Rehwinkel en
wethouder Posthouwer

5. Burgemeester Rehwinkel en
wethouder Van Leeuwen
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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

J.P. Rehwinkel

1. In te stemmen met de nieuwe
Verordening naamgeving en nummering
(adressen) 2018 conform het VNG-model
per 1 februari 2019.
2. In te stemmen met het intrekken van de
huidige Verordening naamgeving en
nummering (adressen) 2010 per de onder
1 genoemde datum.
3. In te trekken van de huidige
Administratieve Uitvoeringsvoorschriften
2010 per de onder 1 genoemde datum.
4. Akkoord te gaan met de adviesnota voor
de raad inzake de verordening
naamgeving en nummering (adressen)
2018 en deze aan hem voor te leggen.

Team Vastgoed
Wijziging VNG-model
Verordening naamgeving en
nummering
Openbare samenvatting
Het college en de gemeenteraad
worden gevraagd akkoord te gaan
met het nieuwe VNG-model
verordening naamgeving en
nummering (adressen).

6.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Verplaatsen bedrijfswoning
Nieuwe Tijningen 109,
Zaltbommel

Aan het verzoek voor het opstellen van een
wijzigingsplan voor de bouw van de
bedrijfswoning medewerking te verlenen.

Openbare samenvatting
De eigenaar van de
bedrijfswoning Nieuwe Tijningen
109 in Zaltbommel heeft verzocht
om een nieuwe bedrijfswoning te
mogen bouwen op enkele meters
van zijn bestaande bedrijfswoning.
Na herbouw van de bedrijfswoning
wordt de bestaande
bedrijfswoning gesloopt. Op grond
van het "Reparatie Inpassingsplan
Tuinbouw Bommelerwaard" is het
mogelijk om de bedrijfswoning te
verplaatsen. Hiervoor moet wel
een wijzigingsplan worden
opgesteld. Besloten is om hiertoe
over te gaan.
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7.

G. van Leeuwen

Team Vastgoed
Activeren grondexploitatie De
Wildeman III
Openbare samenvatting
In eerdere besluitvorming heeft u
reeds de ambitie uitgesproken om
- in vervolg op Wildeman I en II Wildeman III in ontwikkeling te
brengen en daarbij een tijdelijke
voorziening voor de uitgaven te
treffen. Tevens besloot u in
vertrouwelijkheid om conform de
Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) het voorkeursrecht op de
gronden te vestigen en daarmee
de mogelijkheden voor derde
ontwikkelaars te beperken. Nu
een en ander in gang gezet is en
de onderhandelingen voor
aankoop van de gronden in
principe starten, vragen wij u de
raad te adviseren om de gronden
na aankoop zogenaamd te
activeren en in een
grondexploitatie onder te brengen.
Het financiële kader is daarmee
direct geregeld. Om impliciete
besluitvorming te voorkomen
vragen wij u daaraan voorafgaand
expliciet om de gronden te mogen
aankopen. Omdat
grondexploitatiezaken qua
bevoegdheid bij de raad rusten, is
een adviesnota voor de raad
aangehecht.

1. In te stemmen met de aankoop van de
gronden omvattende de toekomstige De
Wildeman III.
2. De raad voor te stellen akkoord te gaan
met het in exploitatie nemen van het
gebied De Wildeman III en na aankoop
van de gronden deze te activeren in de
bijbehorende grondexploitatie.
3. Akkoord te gaan met de adviesnota voor
de raad en deze door te sturen.
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8.

G. van Leeuwen

Team Ruimte
Bestemmingsplan
Buitengebied, Langerakseweg
(ijsbaan)
Openbare samenvatting
Op 29 november 2018 is het
vast te stellen
bestemmingsplan
Buitengebied, Langerakseweg
(ijsbaan) besproken in de
carrousel. Wethouder Van
Leeuwen heeft tijdens de
carrousel toegezegd inzage te
geven in de afspraken die met
G. van der Ven B.V. zijn
gemaakt over de communicatie
met de omgeving. Verder heeft
de fractie van PvdA / Groen
Links een aantal vragen gesteld
over dit bestemmingsplan. Wij
hebben een besluit genomen
over de wijze waarop wij de
raad over deze twee punten
informeren.

3.

G. van Leeuwen

Team Vastgoed
Regeling gebiedsaanwijzing
gasaansluitplicht
Openbare samenvatting
Om de bouwproductie in
Zaltbommel te garanderen wordt
een gebied in de Waluwe
aangewezen waar de
gasaansluitplicht tot 1 januari
2019 blijft gelden.

9.

C.A.H. Zondag

Team Ruimte
Vergadering AB van de ODR
d.d. 17 december 2018

1. In te stemmen met de reactie op de
toezegging in de carrousel van 29
november 2018 (bijlage 1) en deze aan
de raad te verstrekken.
2. In te stemmen met de beantwoording van
de vragen van de fractie PvdA / Groen
Links (bijlage 2) en deze aan de
betreffende fractie en de overige
raadsfracties te verstrekken.

Op grond van artikel 2 van de "regeling
gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht" een
gedeelte van de kavels in de
woningbouwlocatie De Waluwe II aan te
wijzen als een gebied waar de
gasaansluitplicht tot 1 januari 2019 blijft
gelden.

In te stemmen met de ambtelijke adviezen op
de agendapunten van de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de ODR op 17
december 2018

Openbare samenvatting
Het college stemt in met de
ambtelijke adviezen op de
agendapunten van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de
ODR op 17 december 2018
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10.

C.A.H. Zondag

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het ambtelijk advies voor
het AB van 13 december.

AB Werkzaak Rivierenland 13
december 2018
Openbare samenvatting
Op 13 december vergadert het
Algemeen Bestuur van Werkzaak
Rivierenland. Op de agenda staan
onder andere het vaststellen van
de bestuursrapportage en de
kadernota. Wethouder Zondag is
namens het college lid van het
Algemeen Bestuur van Werkzaak
Rivierenland.
11.

C.A.H. Zondag

Team Functionaris
Gegevensbescherming

In te stemmen met het privacybeleid
Bommelerwaard.

Privacybeleid Bommelerwaard
Openbare samenvatting
Privacy beleid van de
Bommelerwaard is gebaseerd op
de volgende wettelijke kaders:
- Algemene verordening
gegevensbescherming (Avg)
- De uitvoeringswet Avg
- Sectorale wetgeving waaronder
de gemeentewet, de wet
maatschappelijke ondersteuning
2015, de Jeugdwet, de Participatie
wet en andere gemeentelijke
uitvoeringswetten.
Het bestuur en management van
de organisaties spelen een
cruciale rol bij het waarborgen
van de privacy. De organisaties
geven door dit beleid een
duidelijke richting aan privacy en
laten zien hoe zij privacy
waarborgen, beschermen en
handhaven. Dit beleid is van
toepassing op alle processen,
onderdelen, objecten en
gegevensverzamelingen van de
organisaties. Dit privacy-beleid is
in lijn met het algemene beleid
van de organisaties en de
relevante lokale, regionale,
nationale en Europese wet- en
regelgeving.
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12.

A.C. Bragt

Team Samenleving en
Ontwikkeling

In te stemmen met het ambtelijk advies voor
het AB GGD Gelderland-Zuid 13 december
2018.

Behandelvoorstel AB GGD
Gelderland Zuid 13 december
2018 van GGD Gelderland-Zuid
Openbare samenvatting
Op 13 december 2018 vergadert
het Algemeen Bestuur van GGD
Gelderland-Zuid. Op de agenda
staan onder andere de
onderwerpen: ontwikkelingen en
begrotingswijziging Veilig Thuis,
benchmark GGD,
meerjarenstrategie 2020-2023,
tarief kinderopvang,
ontwikkelingen JGZ. Wethouder
Bragt is namens het college lid
van het Algemeen Bestuur van
GGD Gelderland-Zuid.
13.

W. Posthouwer

Team Infra
Behandelvoorstel aangaande
het verkeersbesluit voor een
onverplicht fietspad en
voetpaden om de Tijningenplas
te Zaltbommel en het negatieve
politieadvies.

Gedeeltelijk af te wijken van het politieadvies
en in te stemmen met bijgevoegd
verkeersbesluit tot het aanwijzen van de
paden rondom de Tijningenplas deels als
onverplicht fietspad en deels als voetpad.

Openbare samenvatting
Het college stemt er mee in om
het pad aan de westzijde van de
Tijningenplas aan te wijzen als
onverplicht fietspad en de overige
paden rondom de Tijningenplas
als voetpad.
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14.

W. Posthouwer

Team Ruimte
Co-financiering provinciale
regeling energiebesparing
bedrijventerreinen

In te stemmen met 10% cofinanciering zijnde
€ 27.690 vanuit het IBPduurzaamheidsbudget ten behoeve van de
aanvraag voor de provinciale
subsidieregeling collectieve energiebesparing
bedrijventerreinen

Openbare samenvatting
Bedrijventerrein De Wildeman is
sinds 2016 volop bezig met de
verduurzaming richting
energieneutraliteit. Een
inspirerend voorbeeld voor de
overige bedrijventerreinen binnen
de gemeente Zaltbommel. Omdat
het budget voor de provinciale
regeling collectieve
energiebesparing
bedrijventerreinen na de zomer
van 2018 is opgehoogd, diende
zich de mogelijkheid aan om voor
andere bedrijventerreinen in
Zaltbommel (De Waluwe, Van
Voordenpark, De Ooijk en
Veilingweg, inclusief Spoorveste)
belangrijke eerste stappen te
zetten richting collectieve
duurzame energie. De gemeente
geeft hiervoor cofinanciering.

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.

Ingekomen 11 december 2018
(PvdA/GroenLinks)
Landschappelijke inpassing
tuinbouw.

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
18 december 2018 tot en met een getal van -14- volgnummers.

Burgemeester en wethouders van Zaltbommel

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester

W. (Wabe) Wieringa
secretaris
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