
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 20 april 2017. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 De heer de Looff heeft zich afgemeld 
voor deze vergadering (20). 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

2a  Onderzoek geloofsbrieven  
van de heer M. Bounjoua 
 

 Stemcommissie bestaande uit Gerrit 
Robbemondt, Frits van der Schans, Gilco 
Grandia. 
De geloofsbrieven worden unaniem in 
orde bevonden.  
 

2b Beëdiging 
van de heer M. 
Bounjoua 

  De heer M. Bounjoua legt de belofte af 
ten overstaan van de gemeenteraad. 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

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

4 Regionale samenwerking. 
 

 De heer van der Schans (lid namens de 
raad in de RAC) koppelt terug n.a.v. de 
recente vergadering van  de regionale 
agendacommissie. Bij de bespreking van 
het proces tussen de relatie tussen de 
concept strategische regionale visie en 
de Omgevingswet kwam naar voren dat  
in de strategische regionale visie mogelijk 
sprake was van schaalvergroting m.b.t. 
intensieve en grondgebonden 
veehouderij  
Vraag aan het college of het  college 
bekend is met deze inbreng. Op basis 
van welke besluiten is deze input t.b.v. de 
strategische visie geleverd? 
Wethouder Bragt merkt op dat de teksten 
niet bestuurlijk zijn afgestemd. Er is enkel 
sprake van een ambtelijke exercitie. 
Het college heeft nog geen standpunt 
terzake ingenomen. 
 
 
 



5 Vragenhalfuur 
 

 Er zijn geen vragen binnengekomen t.b.v. 
het vragenhalfuur. 
 

6  Vaststellen van het 

ongewijzigd vaststellen van 

het bestemmingsplan 

Bruchem voormalige 

gemeentewerf 

 

 Stemverklaring de Kort (CDA), ·Voorstel 

is unaniem akkoord (20). 

 

 

7  
 

Krediet Riolering 
glastuinbouw 

 Stemverklaring (Kesting CU), van Wijk 

(PvdA), de Kort (CDA), Fernhout(VVD), 

Ummels (D66), FvdSchans (FvdS), v 

Overvest (ZVV), G.Bok (SGP), Sluiter 

(GL). 

 

Voorstel is unaniem akkoord(20). 

Suggestie om de Koning uit te nodigen 

t.b.v. opening van het plan. 

 

8  Evaluatie Subsidiebeleid 
2014-2018 en technische 
aanpassing Asv en kadernota  
subsidiebeleid 2018 

 Stemverklaring G Robbemondt (ZVV), 

Den Dool(CU), Sluiter (GL), Melse (CDA) 

 

Voorstel is unaniem akkoord(20)  

 

9 DEBAT  Water en rioleringsplan 
Bommelerwaard 

 CDA (de Kort) pleidooi voor harmonisatie 

van tarieven. 

 

Wethouder Zondag geeft aan dat de 

kostendekkendheid van tarieven wordt 

berekent per gemeente. 

Wethouder Zondag zegt toe dat in het 

overleg met gemeente Maasdriel de 

financiële regels zullen worden 

besproken. In het geval dat harmonisatie 

leidt tot mogelijke aanpassing zegt 

wethouder Zondag toe eventuele 

aanpassingen mee te nemen bij de 

herijking van  tarieven t.b.v. behandeling 

door de  raad. 

 

Voorstel is unaniem akkoord (20) 

 

10 Vaststellen besluitenlijst d.d. 
30 maart 2017. 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

11 Sluiting  20.34 uur 



 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de plv. voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

                drs. ir. K. Metz  

 


