
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 30 maart 2017. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Als eerste agendapunt wordt de 
geloofsbrieven van de heer E. Biesheuvel 
onderzocht (agendapunt 7) . 
De onderzoekscommissie geloofsbrieven 
bestaand uit de heren de Looff, Melse 
van Wijk melden dat deze in orde zijn 
bevonden en dat de heer Biesheuvel 
benoembaar is als lid van de 
gemeenteraad. 
De heer Biesheuvel zal de heer van 
Ooijen tijdelijk gaan vervangen wegens 
ziekte t.b.v. de fractie SGP  
 
De heer Biesheuvel legt de eed af 
ten overstaan van de raad. 
 
Plv burgerlid mevrouw E.Meijers legt de 
belofte af ten overstaan van de raad 
(agendapunt 6). 
 
 
In memoriam Bokke Nijdam.  
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
Eerst de beëdiging van de heer 
Biesheuvel als raadslid en plv. burgerlid 
Daarna wordt het in memoriam 
uitgesproken door de burgemeester 
De fractie SGP handhaaft het 2 
minutendebat.  
Fractie SGP geeft voorts aan een motie 
over een niet geagendeerd onderwerp te 
willen indienen met als titel openstelling 
vacature burgemeester. Dit onderwerp 
zal als laatste agendapunt op de 
raadsvergadering worden behandeld. 
Allen akkoord.  

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

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



4 Regionale samenwerking. 
 

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

5 Vragenhalfuur 
 

 Fractie D66 Twee hoofdvragen aan 
college: 
 1. Hoe alarmerend is de financiële, maar 
ook de organisatorische situatie bij de NV 
Poorterij? 
 2. Wat is nu de status van het 
Biljartcafé? Voldoet deze inrichting aan 

de bestemmingsplanregels? 
  
Reactie wethouder Zondag; 
Er is contact geweest met Leijten. 
Organisatorisch en financieel lopen de 
zaken conform afspraak. 
Bewuste keuze om financieel niet in te 
zetten op reserve kasgeld. 
Conform bestemmingsplan is huidige  
bestemming  sociaal cultureel centrum 
met een deel horeca bestemming 
Horeca is ondersteunend aan de primaire 
functie. College heeft een toegelicht 
besluit genomen. M.a.w. een nadere 
duiding van het vigerende 
bestemmingsplan. 
 
Wethouder Zondag zegt toe jaarrekening 
N.V. Poorterij naar de raad toe te sturen. 
 
Wethouder Bragt zegt toe collegebesluit 
inzake de duiding van het 
bestemmingsplan terzake aan de raad te 
laten toesturen. 
 
 

6  Beëdiging plv burgerlid 

 

 Zie onder agendapunt 1. 

7  
 

Beëdiging   Zie onder agendapunt 1. 

8 
BESLUITVORM
ING  

Heksenwal  Voorstel wordt unaniem vastgesteld (21) 

 

. 

 

 



9 DEBAT  Doordecentralisatie aan 
schoolbestuur Gomarus 

 Raadslid Biesheuvel(fractie SGP)  is niet 

aanwezig bij de behandeling en 

stemming betreffende dit agendapunt.  

 

Voorstel is unaniem akkoord (20) 

 

10 Brede scholen De Waluwe en 
Zandkampen Zaltbommel 

 Wethouder Buwalda zegt toe na 

eerstvolgende collegevergadering  de 

raad te berichten t.a.v. de 

beschikbaarheid nota 

accommodatiebeleid  

 

Voorstel is unaniem akkoord  (21) 

 

11 Beleidskader Hergebruik VAB 
 

 Amendement I van Wijk zonnepanelen 

beleidskader hergebruik VAB; 

Indieners PvdA, GL,  Christen Unie, D66, 

FvdS,  indieners. 

Amendement II Sluiter ndieners GL, 

FvdS, PvdA, D66. 

  

Reactie wethouder Bragt; 

Beleidskader  moet worden omgezet in 

regels in bestemmingsplan. Er worden in 

dit proces overlegmomenten met LTO 

ingepland. 

Wethouder Bragt zegt toe dat er 

binnenkort een brief naar de  raad wordt 

verstuur over implementatie 

omgevingsvisie en omgevingswet. 

 

Wethouder zegt toe in omgevingsvisie 

mogelijkheid opname standeringsregel 

mee te nemen. 

 

Amendement van Wijk (hoofindiener) 

wordt unaniem aangenomen (21) 

Amendement Sluiter (hoofdindiener) 

wordt m.u.v de fractie SGP aangenomen 

(17) fracties CDA, PvdA, GL. D66, FvdS, 

ZVV, CU, VVD  

 

Geamendeerd voorstel is unaniem 

akkoord  (21). 

 

 

12 Vaststelling besluitenlijst 16  De besluitenlijst wordt ongewijzigd 



februari 2017 vastgesteld (21).  

13 Twee minutendebat 
 
 

 SGP; Onderwerp Keuzevariant 

afvalinzameling AVRI 

- Waarom heeft het college besloten 

voor dit proces? 

- Is wethouder bereid hoe de raad in 

de toekomst betrokken kan worden? 

- Komt er nog een moment waar de 

raad zich kan uitspreken over dit 

onderwerp? 

N.a.v. restafval door mantelzorg 

Achteraf informr4en door college. 

 

Reactie wethouder Buwalda; 

Proces had beter gekund. Schriftelijke 

ronde was mede uit nood geboren. 

De meerderheid van de partijen binnen 

de Gemeenschappelijke Regeling hebben 

voor variant1 gekozen en beslist. 

De uitvoering van variant 1 wordt in 

overleg met de raden uitgewerkt. 

 

Motie Bok  keuzevariant afvalinzameling 

AVRI, indiener fractie SGP 

Motie is unaniem akkoord (21) 

 

14 
Motie over een niet  

geagendeerd onderwerp. 

 Motie Bok inzake z.s.m. openstellen 

vacature burgemeester 

Motie wordt verworpen met 7 stemmen 

voor (SGP, Christen Unie) en  13 

stemmen tegen (D66, ZVV, VVD, GL, 

FvdS, CDA, PvdA). 

 

15 Overdracht ambtsketen  De griffier leest het Koninklijk Besluit van 

het ontslag van burgemeester A. van den 

Bosch voor aan de raad en nodigt de 

aanwezigen uit voor de onthulling van het 

portret van  burgemeester van den Bosch 

in de burgemeestersgalerij.  

Burgemeester van den Bosch 

overhandigt de voorzittershamer aan de 

wnd. voorzitter van de raad de heer Metz 

en de ambtsketen aan de loco 

burgmeester de heer Bragt. 

Kort dank en afscheidswoorden van 

burgemeester van den Bosch.  

Formeel afscheid Albert van den Bosch 

vindt plaats op 21 april 2017. 

   



 

16   Sluiting   

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


