
 
 
 
Besluitenlijst raad 29 juni 2017. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 De heer L. den Dool heeft zich afgemeld 
voor deze vergadering. 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 Raadslid Sluiter merkt op dat agendapunt 
13 als hamerstuk behandeld kan worden 
n.a.v. de beantwoording van de eerder 
gestelde vragen.   
 
De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

3 
 

Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 De heer Metz merkt op dat er een brief 
van Van der  Valk is binnengekomen die 
de raad moet beantwoorden. Deze brief 
is echter tevens voor advies aan het 
college voorgelegd. Er zijn inmiddels al 
vagen beantwoord terzake van de fractie 
VVD door het college. 
Wat is nu de bedoeling?  
Burgemeester merkt op dat  het college 
volstaat met de beantwoording die zij 
eerder aan de raad heeft aangegeven. 
De heer Metz geeft aan voornemens te 
zijn deze brief te agenderen voor 
presidium  en of carrousel. 
 

4 Regionale samenwerking/ 

Gemeenschappelijke 

Regelingen 

 

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

5 Vragenhalfuur 
 
 

 Raadslid van der Schans stelt 
mondelinge vragen n.a.v. een recent 
besluit van B&W over het afwijzen van 
een omgevingsvergunning m.b.t. het 
huisvesten van zes arbeidsmigranten in 
een burgerwoning. 
Huisvesting van arbeidsmigranten van 
zes in een gezinswoning wordt niet als 
een huishouden als zodanig aangemerkt 
 
En is daarmede niet vergund. Er zijn 



meer situaties waar niet vergund en in 
strijd met bestemmingsplan zijn. Hoe 
gaat u dan hiermee om? 
 
Reactie wethouder Bragt; 
Vergunning voor deze locatie is 
geweigerd. Bestemming gezinswoning  
Er is gekeken naar locatie.  
Wethouder gaat in overleg met ODR om 
handhavingsprotocol op te stellen m.b.t. 
arbeidsmigranten. 
 
 
 
 

6 
Besluitvorming 
/Stemming 

Startnotitie Groene Groei 
Rivierenland met daarin 3 
thema’s:  
energietransitie, circulaire 
economie en biobased 
economie.  

  
Stemverklaringen de Kort (CDA), Sluiter 
(GL), Bok(SGP), Kesting (CU),  
 
Het voorstel is unaniem akkoord (20) 

7 Startnotitie Kennisnetwerk 

Leefbaarheid Rivierenland 

  
Stemverklaring Bok (SGP). 
Het voorstel is unaniem akkoord (20) 

8  Startnotitie Mobiliteit  

 

 

 Stemverklaring 

Het voorstel is unaniem akkoord (20) 
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Vaststellen bestemmingsplan 
Nederhemert Molenstraat 91 
 

 De heer Ummels (Fractie D66) verlaat de 

zaal voorafgaand en tijdens de stemming 

van dit agendapunt. 

 

Voorstel is akkoord ( met 18 stemmen 

voor 1 stem tegen (fractie FvdS)  ). 

  

10  Vaststellen beheers 
verordening Aalst, Delwijnen, 
Kerkwijk 
 

 De heer Ummels is weer aanwezig in de 

zaal. 

Stemverklaring Bounjoua (PvdA) 

 

Voorstel is unaniem akkoord (20) 

11  Actualisatie grondexploitaties 
over 2016. 

 Stemverklaringen Bounjoua (PvdA) 

 

Voorstel is unaniem akkoord (20) 



12 Vaststelling bestemmingsplan 
Buitengebied Zaltbommel, 
Bommelsekade 18 
geluidscontour Alliander  
 

 Stemverklaringen  

 

Voorstel is unaniem akkoord(20) 

 

13 DEBAT Aanpassen beleid: 
WABO/Bor/Wet 
Natuurbescherming/ IPW 
 

 De heer Biesheuvel houdt zijn 

maidenspeech. 

 

Reactie wethouder Bragt; 

Wethouder Bragt zegt toe om te bekijken 

of te overwegen is mogelijk in de 

uitwerking van het VAB beleid 

uitzonderingen gemaakt kunnen worden 

rekening houdend metde  behoefte 

particuliere woningbouw rondom kernen.  

 

Wethouder Bragt zegt de raad toe dat bij 

aanvragen IPW de raad een 

informatienota ontvangt. 

  

Voorstel met toevoeging van het woord 

Zonneakkers na windmolens onder f. 

 

Stemverklaring Sluiter (GL) 

de Kort (CDA), FvdS (FvdS), de Looff 

(VVD) 

 

Voorstel is unaniem akkoord( 20) 

 

14  Jaarstukken 2016 gemeente 
Zaltbommel  
 

 De goedkeurende verklaring van de 

accountant is vandaag ontvangen en 

naar de raad toegestuurd.  

 

Voorstel is unaniem akkoord (20) 

 

15 Vaststellen besluitenlijst d.d. 1 
juni 2017. 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld 

 

Mevrouw Sluiter vraagt n.a.v. de 

besluitenlijst onderwerp bespreking 

huisvesting arbeidsmigranten dat 

wethouder Bragt toezegde op korte 

termijn in gesprek te gaan met Werkzaak. 

Zij geeft echter aan te hebben verzuimd 

om te vragen om een  reactietermijn. 

Wethouder Bragt zeg toe 5 juli met een 

reactie te komen. 

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld 



 

 

16 Sluiting  21.15 uur 

 

 

 

  

  

 


