
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 1 juni  2017. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Er zijn geen afmeldingen voor deze 
vergadering (21) 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 De heer Kesting (CU) verzoekt om een 
algemene toelichting op de Jaarstukken 
en op  de zienswijzen van de 
gemeenschappelijke regelingen. 
 
Voorafgaand aan punt 7 zal wethouder 
Zondag deze toelichting verzorgen  
Akkoord. 
 
De heer van Wijk merkt op dat wat zijn 
fractie betreft agendapunt 18 Wijziging 
gemeenschappelijke regeling Werkzaak 
Rivierenland als hamerstuk kan worden 
behandeld. 
Akkoord. 
 
De raadsagenda wordt met deze 
aanvullingen c.q. wijzigingen vastgesteld. 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 Fractie PvdA  stelt twee ingekomen 
stukken aan de raad  aan de orde; 
1. Kindbelang in WMO-jeugd 
overeenkomsten 
2. Aandacht voor Q-patiënten 
 
De fractie PvdA dient twee moties in;  
Motie kindbelang 1 ; mede-indieners GL, 
D66, FvdS. 
 
Motie Q support 2; mede-indieners  
D66 GL, FvdS 
 
Reactie college;  
Motie 2 Q-support; Kosten zijn  geen 
probleem voor de gemeente.  
Motie 2 Kindbelang; Bezien of werkwijze 
kindbelang meegenomen kan worden in 
de contracten met zorgaanbieders. 
Wethouder Buwalda zegt toe verklaring 
te vragen aan zijn contractpartners. 
 



Eindoordeel college; Oordeel raad 
 
Kindbelang; Motie1 unaniem akkoord(21) 
 
Stemverklaringen Bok (SGP), Metz 
(ZVV), 
 
stemmen voor de motie. Fracties  CU(3), 
SGP(4), ZVV(5), stemmen tegen deze 
motie  12. 
 
Motie Q support 2 wordt  verworpen  met 
12 stemmen tegen(Fracties CU(3), 
SGP(4), ZVV(5)) en 9 stemmen voor. 
(Fracties PvdA(2), GL(1), D66(1), 
FvdS(1), VVD(2), CDA(2). 
 
 

4 Regionale samenwerking. 
 

 De heer Melse (CDA)informeert inzake 
het project Breedband van de Regio 
Rivierenland 
Heeft de EU goedkeuring gegeven aan 
dit breedbandproject? 
Hoeveel aansluitingen zijn er? 
Wat is de verwachting van de planning? 
Heeft dit een positief effect op het 
buitengebied? 
 
Wethouder Zondag; 
- Er is goedkeuring maar nog geen 

notificatie. Volgende week wordt 
informatie naar de raad gestuurd 
Daarin staat o.m. de planning waarin 
begin september een regionale 
avond over dit onderwerp zal worden 
georganiseerd. 

- Wat is het effect op het 
buitengebied|? 
Toezeggingen zijn gericht op het 
“witte” gebied. 

 
 
Wethouder Buwalda; 
- Mededeling dat de gemeente 

Zaltbommel samen met de 
gemeente Maasdriel de 
gezamenlijke inkoop voor de zorg 
Wmo en jeugd gaat oppakken. 

- Informatienota volgt. 
- Eerste stap op samenwerking op het 

gebied van sociaal domein. 
 
 

 



5 Vragenhalfuur 
 

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

6  Intrekking en benoeming 

burgerlidmaatschap 

Beëdiging Mevrouw de Vrieze 

 

 Stemcommissie wordt benoemd 

bestaande uit de heer Overvest en de 

heer Ummels. 

Er worden 21 geldige stemmen 

uitgebracht t.b.v. benoeming van  

Mevrouw E. de Vrieze als burgerlid voor 

de fractie GL.   

 

Voorstel is unaniem akkoord(21) . 

 

Mevrouw E. de Vrieze wordt door 

burgemeester Rehwinkel ten overstaan 

van de raad de belofte afgenomen.  

 

 Toelichting wethouder Zondag  De heer Zondag geeft een algemene 

toelichting op de financiële stukken van 

de gemeenschappelijke regelingen. 

Bij overschotten teruggave  naar reserves 

gemeenten. Formulering van algemene 

uitgangspunten. 

 

7 DEBAT 
 

Regionaal Archief 
Rivierenland 

 Waarom is er geen zinsnede in 

zienswijze over het weerstandsvermogen. 

Opgenomen? Hoe kan de risicoanalyse 

verbeterd worden? Opvallend hoog 

ziekteverzuim. 

Komt er op korte termijn een nieuwe 

risicoanalyse? 

 

Reactie wethouder Buwalda;  

Gezien het bedrag vond het college een 

zienswijze niet noodzakelijk. 

Wethouder zegt de raad toe aandacht te 

vragen voor risico-inventarisatie. Het 

college verwacht echter geen grote 

risico’s. 

 

 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

 

 

8 Afvalverwijdering Rivierenland 
AVRI 

 Welke risico’s zijn er t.a.v. het 

weerstandsvermogen voor de gemeente? 

Wethouder Buwalda merkt op dat er 



sprake is van veel fluctuaties waardoor er 

een wisselend beeld kan ontstaan en 

daardoor  risico’s  kleiner zijn.  

 

Het voorstel is unaniem akkoord(21). 

 

 

9  GGD Gelderland- Zuid   

Stemverklaring Kesting (CU). 

 

Het voorstel is unaniem akkoord (21) 

 

10 
 

Regio Rivierenland 
 

 Stemverklaringen; 

De Kort (CDA)  

 

Het voorstel is unaniem akkoord(21) 

 

 

11 
 
 

Bedrijfsvoering eenheid 
Bommelerwaard BVEB 

  

Voorstel is unaniem akkoord(21). 

12  
 
ODR 

  

Voorstel is unaniem akkoord(21). 

 

13  
Werkzaak Rivierenland 

 De heer de Looff stelt een wijziging op de 

voorliggende zienswijze voor door de  

laatste zin te verwijderen nl. “dit bedrag is 

al in de jaarrekening verwerkt.”” 

Akkoord met een dergelijke wijziging van 

de geformuleerde zienswijze. 

 

Voorstel is unaniem akkoord met 

aanpassing van de zienswijze (21) 

conform tekstvoorstel de heer de Looff  

 

14 Veiligheidsregio Gelderland 
Zuid  
 
-Jaarrekening 2016 
 
 
 
-Begroting 2018 
 
 

 De heer de Looff; stelt voor om alsnog 

een zienswijze in te dienen waarin een 

positieve strekking wordt opgenomen 

t.a.v. de aanlevering van de stukken. 

 

Burgemeester Rehwinkel zegt toe een 

brief te sturen met een dergelijke 

strekking aan de VRGZ. 

 

Jaarstukken 2016 unaniem akkoord(21). 

 

Begroting 2018 unaniem akkoord (21) 

 

15 Projectbureau 
herstructurering Tuinbouw 

  



Bommelerwaard 
 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

16 Beleid Huisvesting 
arbeidsmigranten Zaltbommel 
2017 
 

 Opmerkingen fracties; 

Zorg over inrichting van het buitengebied 

en het creëren  van eigen 

gemeenschappen 

Ongewenste koppeling tussen privé en 

werk, mogelijkheid illegale bewoning. 

Behoefte aan goede monitoring en 

jaarlijkse rapportage. Veiligheid wordt van 

belang geacht en het belang van 

‘fatsoenlijke huisvesting”. Huisvesting 

moet niet ten koste gaan van sociale 

woningbouw. Pleidooi voor meldplicht  

bij de gemeente wanneer de oogstpiek 

begint en afloopt . Burgerwoningen voor 

arbeidsmigranten in de kernen is dit  een 

probleem!  

 

Reactie wethouder Bragt; 

Wethouder wil systeem ontwikkelen van 

handhaving waarbij een systeem van 

maximaal twee pieken van vier maanden 

t.b.v. oogstwerkzaamheden wordt 

gehanteerd. Bebouwing aan de randen 

en niet in bestaande woonwijken. 

Wethouder Bragt zegt de raad toe 

periodiek te evalueren. 

Paraplubestemmingsplan om regelgeving 

vast te leggen ter besluitvorming door de 

raad. 

Wethouder Bragt zegt toe overleg met 

Werkzaak op korte termijn voor inzet 

cliënten. 

Enkel tijdelijke vergunningen t.b.v. 

oogstwerkzaamheden.Handhaving 

recreatieterreinen d.m.v. 

handhavingstraject is opgestart. 

 

Stemverklaringen de Kort CDA), PvdA 

van Wijk), Sluiter (GL), van der Schans 

(FvdS), Ummels (D66),  

  

Voorstel is akkoord m.u.v. fracties GL en 

FvdS 

(19) 

 

Voorstel van orde door de voorzitter of de 

raad bereid is de  vergadering na 23.00 



voort te zetten wordt door de leden 

akkoord bevonden.  

  

17 Ontwikkeling 
Binnenstadsfonds Zaltbommel 
 

 Opmerkingen fracties; 

Vragen n.a.v. bestuurssamenstelling, 

Belang wordt benadrukt van revitalisering  

en citymarketing. Belang inzet bestuur en 

‘best practises’ in den lande.  

Mogelijkheden van burgerinitiatieven 

meenemen. 

 

Reactie wethouder Looijen; 

Stichting Fonds kiest bestuur. 

Kopgroep heeft rol hierin evenals 

wethouder Zondag als gebiedswethouder  

Provincie heeft geen prioriteit t.a.v. 

support binnenstad fonds. Bij concrete 

projecten is er wellicht een 

bijdragemogelijk  op projectbasis. 

Veldhoven model is het voorbeeld voor 

de voorgestelde constructie. 

 

Stemverklaringen; 

 Metz (ZVV), Melse (CDA), 

Fernhout(VVD), Ummels (D66), 

 

Voorstel is unaniem akkoord(21). 

 

18 Hamerstuk  
Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Werkzaak 
Rivierenland 
 

  

Stemverklaring Melse (CDA) 

Voorstel is unaniem akkoord(21) 

19  
Vaststelling besluitenlijst d.d. 
20 april 2017 
 

  

De besluitenlijst wordt conform 

vastgesteld 

 

. 

20 Sluiting 
 

 23.17. 

 

 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

J.P. (Peter) Rehwinkel  



 

 


