
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 16 februari 2017. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Mevrouw Rachak (PvdA) , de heer van 
Ooijen(SGP), de heer Melse(CDA) en de 
heer Kesting (Christen Unie) hebben zich 
afgemeld voor deze vergadering. 17 
aanwezige raadsleden. 
 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
Agendapunt 9 is onlangs toegevoegd. De 
agenda wordt conform vastgesteld.  
De heer de Kort stelt voor agendapunt 11 
Onderzoek rekenkamercommissie naar 
decentralisaties in het Sociaal Domein als 
hamerstuk te behandelen. Akkoord. 
 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit 
agendapunt. 

4 Regionale samenwerking. 
 

 n.v.t. 

5 Vragenhalfuur 
 

 Fractie van der Schans stelt mondelinge 
vragen aan het college n.a.v. brief over 
de terugtrekking van Stichting Veiliger 
Zaltbommel uit het omgevingsoverleg 
m.b.t. een nieuwe milieuvergunning.  
 
Vindt het college belangrijk dat burgers 
en maatschappelijke organisaties  
kunnen  bijdragen aan een 
omgevingsoverleg? 
Wat vindt het college ervan en hun 
motivatie. 
Wil het college aandringen bij de 
Provincie om hen in de gelegenheid te 
stellen aan het overleg deel te nemen? 
De heer van der Schans refereert aan het 
vorige week uitgekomen rapport waarin 
wordt gekeken hoe bedrijven conform 
hun vergunning opereren. 
Kan het college dit rapport aan de raad 



doen toekomen? 
Verzoek om een begeleidende notitie 
waarin door het college wordt geduid wat 
dit voor Sachem betekent . 
 
Reactie college ;  
Wethouder Bragt merkt op dat bij het  
omgevingsoverleg de  gemeente 
eveneens deelnemer is. Provincie is 
initiatiefnemer. 
Als het omgevingsoverleg een 
contraexpertise wil dan zal dat worden 
opgestart. College mengt zich niet in dit 
proces.  
College merkt op dat er geen sprake is 
van onrust van omwonenden Sachem. Er 
is gesaneerd en er  is een  onafhankelijk 
oordeel van de rechter. Er is een 
omgevingsvergunning veiligheid en milieu 
verleend. Maximale veiligheid en strikt 
toezicht is hiermee geborgd. Mogelijk 
menselijk falen is  ingebouwd in 
mechanismen. 
 
Wethouder Bragt zegt toe dat het rapport 
wordt toegestuurd aan de raad met de 
door van der Schans gevraagde duiding 
van het college. 
 
N.a.v. vraag of er bestaande kaders zijn 
geformuleerd  t.b.v. het 
omgevingsoverleg zegt  wethouder  toe 
na te gaan of er vooraf kaders zijn 
gesteld. 
 
 

6 
Besluitvorming 

Suppletiefonds  Voorstel wordt unaniem vastgesteld (17) 

 

 

7  
 

Wijziging 
Gemeenschappelijke regeling 
Regio Rivierenland 
 

  

Stemverklaring SGP ( Bok) 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (17) 

8 Archiefvereniging gemeente 
Zaltbommel 2017 en besluit 
Informatiebeheer gemeente 
Zaltbommel 2017 

  

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (17). 

 

 

9  Aanwijzing en intrekking 
plaatsvervangend 
raadsgriffier. 

 Er wordt over personen gestemd met 

stembriefjes. Stemcommissie benoemd  

bestaande uit de heren de Kort, Metz, 

van Wijk. 

 Er worden 17 geldige stemmen voor 

aanwijzing van mevrouw van Leersum 

uitgebracht  . 



 

Voorstel is unaniem akkoord (17). 

 

 

10 
Debat 

Uitvoeringsprogramma en 
herijking visie binnenstad. 
 

 Motie M1 ingediend door de fracties VVD 

en CDA. 

 

Motie MII ingediend door de fracties ‘SGP 

VVD.  

 

Reactie wethouder Zondag; 

Uitvoeringsprogramma en herijking visie 

binnenstad is een update van de visie uit 

2008. Uitgebreide participatie  bij dit 

voorstel.  

Het college is bereid proef te doen om 

gratis parkeren of ander instrument welke 

kunnen bijdragen aan vergroting van de 

mogelijkheden van ondernemers.  

College zegt hiertoe met voorstel te 

komen aan de raad.   

Informatienota in het kader van het 

uitvoeringsprogramma per project d.m.v. 

projectwethouders naar de raad. 

Rapportage in reguliere P&C cyclus  

 

Wethouder Zondag zegt toe z.s.m. na 

volgende week de raad door tussenkomst 

van zijn medecollegeleden te informeren 

d.m.v. informatienota’s .  

 

College kan motie I overnemen. 

College ontraadt motie II van de fracties 

SGP /VVD 

 

Stemverklaring VVD (Fernhout), de Kort 

(CDA), FvdS (FvdS), D66 (Ummels),  

Voorstel wordt unaniem  

aangenomen.(17) 

 

Motie I lange termijn visie. 

SGP, ZVV, VVD, FvdS wordt unaniem 

aangenomen  

 

Motie II 

SGP, VVD motie wordt  verworpen 

 

 

11 Onderzoek  Stemverklaring GL (Sluiter),  



 
besluitvorming 

rekenkamercommissie naar 
decentralisaties in het Sociaal 
Domein 

 

 

Voorstel is unaniem akkoord (17) 

 

12 Vaststellen besluitenlijst 
vorige raadsvergadering  26 
januari 2017 
 
 

 De besluitenlijst van 26 januari 2017 

wordt vastgesteld. (17) 

11  
Sluiting  
 

  

22.40 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


