
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 6 juli 2017. 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Mevrouw Fernhout (VVD)heeft zich afgemeld 
voor deze vergadering. Dhr. Waaijenberg heeft 
aangegeven verlaat te zijn vanwege 
werkverplichtingen. 
 

2 Vaststellen van de agenda 
 
 
 

 De raadsleden hebben geen opmerkingen over 
dit agendapunt.  

3 Voorjaarsnota 2018 

Gemeente Zaltbommel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De integrale algemene beschouwingen van alle 
raadsfracties zijn terug te vinden in de separate 
bijlagen. 
 
      
Fractie SGP dient amendement begraafrechten 
in begraafrechten A1. 
 
Fractie PvdA dient Amendement Mantelzorg 
in A2.  Medeindieners GL, FvdS, VVD, CU, 
SGP, D66.  
 
Fractie D66 dient amendement Opkomst 
bevordering A3 in. Medeindieners CU, VVD, 
CDA, ZVV, GL 
 
Fractie CDA dient Blauwe zone amendement 
A 4 in . Medeindieners CU, D66, FvdS, GL, 
PvdA 
 
 
Fractie CDA dient Motie 2 in advies aanpak   
verkeer en parkeren binnenstad. 
Medeindieners CU, D66, FvdS,GL,  PvdA.   
 
Fractie CDA dient motie Blijverslening in 
motie M3  
 
Fractie Gl dient amendement A 5 in 
Uitvoeringskosten participatiewet 
Medeindieners  PvdA,  Fvds, D66.  

 
 

 

 
3a Voorjaarsnota 2018 

 

 A1 begraafrechten wordt ingetrokken door 
fractie SGP en een nieuw amendement over 



 begraafrechten A6 wordt ingediend 
 
Fractie ZVV dient amendement in 
begraafplaatsen A7(medeindieners CDA ZVV, 
CU) 
 
Reactie college n.a.v. de algemene 
beschouwingen; 
 
Wethouder Zondag zegt toe kindpakket eind 
2017 te presenteren aan raad waaronder de 
toezegging concrete maatregelen in beeld te 
brengen waaronder doelgroepen edg. 
 
Wethouder Zondag zegt toe dat mensen die via 
Werkzaak bij Elliz in Company worden ingezet 
er wel t.b.v. van hen gefactureerd moet worden 
richting Werkzaak. De vergoeding van taken zit 
in het participatie -budget . 
Als er gefactureerd wordt kan er snel betaald 
kan worden. 
Wethouder zegt verandering in bedrijfscultuur 
van instelling nodig is. Aan de voorkant en 
achterkant regelen conform afspraak. 
 
A2 ; financieel ontraden.  
A3; des raad 
A4; ontraden 
A5; ontraden 
A6; ontraden 
A7; des raad 
 
Wethouder zegt toe overzicht te verstrekken 
t.a.v  wachtlijsten woningen en inzichtelijkheid 
daarin. 
Wethouder Bragt gaat kijken of op korte termijn 
voor kleine kinderen speelplaatsen kunnen 
worden gepland in de Waluwe. 
 
Wethouder Buwalda merkt op dat amendement 
2 zijns inziens overbodig is  
Wethouder Buwalda zegt toe over een week de 
raad te informeren inzake de stand van zaken 
peuterspeelzaalwerk. 
 
Wethouder Looijen zegt toe dat voorstel aan de 
raad inzake het  Fieppaviljoen eraan komt. 
Wethouder Looijen zegt toe dat 
evaluatiemethode Blauwe zone z.s.m. naar de 
raad komt  na de zomer d.m.v. informatienota . 
Wethouder Looijen zegt toe dat na de zomer 
een uitgangspuntennotitie betreffende de 
zwembad locatie naar de raad toe komt.  
 
Burgemeester Rehwinkel zegt toe n.a.v. vragen 
m.b.t. Wet aanpak overlast APV dat in het 



najaar 2017 dit onderwerp zal worden 
behandeld. Indien de raad dat wenst kan een 
gectualiseerde verordening worden opgesteld 
naar wellicht het  model van de VNG die dit 
najaar beschikbaar komt. 
   
Wethouder Bragt zegt toe dat als de heer van 
der Schans zijn nog openstaande technische 
vraag betreffende bouwplan Binnenhuis 
formuleert aan het college deze schriftelijk zal 
worden beantwoord. 
  
Burgemeester Rehwinkel zegt toe n.a.v. de 
opmerking van raadslid van der Schans over zijn 
verzoek tot  handhaving situatie huisvesting 
arbeidsmigranten te Bruchem zorgvuldig te 
bezien.  
 
 

3b Fonds Bovenwijkse 

voorzieningen 

 

 Voorstel is unaniem akkoord (20 ) 

3c Procesvoorstel rapport 

‘Bestuurlijke Toekomst 

Bommelerwaard” 

 

 

 

 Stemverklaringen Bok (SGP) 
Metz (ZVV), Sluiter (GL), Ummels(D66), 
FvdS(Fvds), Melse (CDA). 
 
Fracties SGP(4) en D66 (1)stemmen tegen  (5)  
Het procesvoorstel wordt aangenomen met ( 15)  
stemmen voor (ZVV, CDA, CU, GL, FvdS, PvdA, 
VVD) 

3d 
Besluitvorming 
en stemming 

Voorjaarsnota 2018 sub 3a 

 

 Amendement 2 Mantelzorgers wordt unaniem 
aangenomen (20) 
 
Amendement 3 opkomstbevordering wordt met 
uitzondering van de fractie SGP (4) 
aangenomen (16 stemmen voor)  
 
Amendement 4 proef blauwe zone; 
stemverklaring Bok (SGP). 
Fracties FvdS, D66, CU, PvdA, GL, CDA.(10) 
stemmen voor dit amendement. Fracties VVD, 
ZVV, SGP(10) stemmen tegen dit amendement ;  
Stemmen staken bij 10/10 en besluitvorming 
betreffende het onderhavig amendement wordt 
aangehouden t.b.v. de eerstvolgende 
raadsvergadering van 14 september 2017. 
 
Amendement 6 begraafrechten;  
stemverklaring Kesting(CU) 
Fracties SGP, CDA, CU (9) stemmen voor dit 
amendement. Fracties ZVV, D66, GL, FvdS, 
PvdA, VVD (11)  
Amendement 6 wordt  verworpen  
 
A7 begraafrechten; stemverklaring Bok (SGP) 



Fracties ZVV, SGP, D66, CU, CDA stemmen 
voor dit amendement( 15), fracties FvdS, GL, 
VVD , PvdA stemmen tegen (5) . Het 
amendement A7 wordt aangenomen.  
 
Stemverklaringen Voorjaarsnota 2018 van  
Sluiter (Gl), Bok (SGP). 
  
Voorjaarsnota 2018 is unaniem akkoord(20) met 
uitzondering van onderdeel 4.1.6 proef blauwe 
zone uit programma Wonen en Leefomgeving 
van hoofdstuk Incidentele lasten voorjaarsnota 
per programma.  
 
 
Motie M2 Advies aanpak verkeer en parkeren 
binnenstad  
Fracties FvdS, D66, CU, PvdA, GL, CDA 
stemmen voor (10 ) , fracties SGP, ZVV, VVD 
stemmen tegen (10) . Stemmen staken bij 10/10 
en besluitvorming betreffende de onderhavige 
motie wordt aangehouden t.b.v. de 
eerstvolgende raadsvergadering van 14 
september 2017 
 
Motie 3 Blijverslening 
Unaniem  akkoord(20). 
 
 
 

 
 

Fonds Bovenwijkse 

voorzieningen sub 3b 

 

 

  
Voorstel is unaniem akkoord (20 ) 

 Procesvoorstel rapport 

‘Bestuurlijke Toekomst 

Bommelerwaard” sub 3 c 

 

 Stemverklaringen Bok (SGP) 
Metz (ZVV), Sluiter (GL), Ummels(D66), 
FvdS(Fvds), Melse (CDA). 
 
Fracties SGP(4) en D66 (1)stemmen tegen  (5)  
Het procesvoorstel wordt aangenomen met ( 15)  
stemmen voor (ZVV, CDA, CU, GL, FvdS, PvdA, 
VVD)  
 
 

4 Sluiting   23.30 uur 

    

 

 
De raad voornoemd, 
 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  
 
 
 



drs. M.S.P. Muurling dr. J.P. Rehwinkel  
 


