
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 21 januari 2016. 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Er zijn geen afmeldingen(20).  
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 De heer Metz (fractie ZVV) geeft aan 
een motie over een niet geagendeerd 
onderwerp ‘Deltaplan’ te willen 
indienen en verzoekt deze motie voor  
agendapunt 13 Debat te behandelen 
en niet aan het einde van de 
raadsagenda zoals te doen 
gebruikelijk gezien de relatie met het 
onderwerp Deltaplan. Akkoord. 
Agenda wordt met inachtneming van 
deze toevoeging vastgesteld. 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 SGP de heer van Ooijen verzoekt om 
een reactie van het college n.a.v. de 
brief van de cliëntenraad SDB.  
Wethouder Looijen (plv wethouder 
Zondag)  zegt een schriftelijke reactie 
toe van het college t richting  
cliëntenraad en raad. 
 

4 Regionale samenwerking. 
 

 Geen opmerkingen n.a.v. dit 
agendapunt. 

5 Vragenhalfuur 
 

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

6  Voorziening in tussentijdse vacature 

raadslid  

Onderzoek geloofsbrieven 

Beëdiging van raadslid H.G. de Kort. 

 

  

Commissie Geloofsbrieven 

samengesteld uit de heer.K. Kesting, 

B. Schreuders. A.  Duijzer en mevrouw 

H. Sluiter . 

De commissie uit de gemeenteraad 

van Zaltbommel in wier handen 

werden gesteld de geloofsbrief en 

verdere bij de Kieswet gevorderde 

stukken, ingezonden door de Kort, H. 

G. Hein op maandag 11 januari 2016 

benoemd tot lid van de gemeenteraad 

van Zaltbommel, rapporteert de 

gemeenteraad van Zaltbommel, dat zij 

bovengenoemde bescheiden heeft 



onderzocht en in orde bevonden. 

Gebleken is dat aan alle in de 

Gemeentewet gestelde eisen voldoet. 

De commissie adviseert tot zijn 

toelating als lid van de gemeenteraad 

van Zaltbommel. 

Namens de onderzoekscommissie 

worden twee aandachtspunten 

opgemerkt; 

De heer de Kort heeft bij zijn 

geloofsbrieven aangegeven zijn 

bestuurs-lidmaatschap CDA op korte 

termijn te willen opzeggen. 

Daarnaast wordt binnen de vervulling 

van het  raadslidmaatschap aandacht 

gevraagd voor de invulling van het 

wnd. voorzitterschap Vereniging 

Windpark Bommelerwaard A2  

 

 

De heer H. G. de Kort legt de eed af 

ten overstaan van de gemeenteraad. 

 

7  
 

Presentatie kandidaat de heer S.  
H. Buwalda 

 De heer Buwalda presenteert zich als 

kandidaat aan de raad.  

 

8 Benoeming wethouder  De Commissie Geloofsbrieven 

samengesteld uit de heer.K.  

Kesting,B. Schreuders. A Duijzer en 

mevrouw H. Sluiter hebben 

de geloofsbrieven gecontroleerd en 

een positief schriftelijk advies aan de 

raad uitgebracht ten aanzien van 

benoeming van de heer S.H. Buwalda 

als wethouder van Zaltbommel. 

 

Er wordt gestemd met stembriefjes.  

Er worden 21 geldige stemmen 

uitgebracht waarvan allen voor 

benoeming van de heer S.H. Buwalda 

als wethouder van Zaltbommel. 

 

 

De heer Buwalda legt de eed af ten 

overstaan van de gemeenteraad. 

 

9  Voorstel tot eerste wijziging 
Verordening op de rkc 

  

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

 



10 . 
Benoeming leden rkc 
 

  

Er wordt gestemd met stembriefjes. 

Er worden 21 geldige stemmen 

uitgebracht voor benoeming van de 

heer P. Buisman en de heer M. van 

Rosmalen en voor herbenoeming van 

de heer B. Steur.   

 

De heer P. Buisman legt de belofte 

af ten overstaan van de 

gemeenteraad.  

De heer M. van Rosmalen legt de eed 

af. 

 

 

11  
Nota activabeleid 
 

  

Stemverklaring CDA (Melse), 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld 

(21). 

 

 

12 Verzoek suppletie Gemeentefonds 
opsporen en ruimen conventionele 
explosieven Tweede Wereldoorlog 
 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld 

(21). 

 

12 a   
Motie over een niet geagendeerd 
onderwerp m.b.t. spreiding 
statushouders. 
 

  

Wethouder Bragt geeft aan de motie 
over een niet geagendeerd onderwerp 
over de spreiding van statushouders te 
kunnen steunen. 
 

Stemverklaringen fracties  GL(Sluiter), 

PvdA( van Wijk), D66 (Ummels), 

SGP(Bok), FvdS (FvdS),  

 

De motie wordt unaniem aangenomen 

(21). (Zie bijlage voor de motie). 

13 
 

Behandeling IPW Brakel, Waaldijk 

99c 

  

 

PvdA dient een motie in met als 

onderwerp Historisch Waalfront 

Brakel. 

 

Reactie college; 

 

Wethouder Bragt; 

Raad heeft niet gereageerd op 

informatienota uit 2012. Volgens 

wethouder Bragt is de onduidelijkheid 

ten aanzien van het draagvlak m.b.t. 



de onderhavige IPW pas bestuurlijk 

laat in de procedure, na de richtlijnen, 

duidelijk geworden. 

 

Wethouder Bragt zegt de raad een lijst 

toe van IPW aanvragen. Deze lijst 

bevat een overzicht van welke 

aanvragen al gerealiseerd zijn, welke 

aanvragen (nog) niet en binnen welke 

daartoe geldende termijnen. De lijst 

wordt aan de raad aangeleverd voor 1 

maart 2016. 

 

N.a.v. de ingebrachte motie merkt 

wethouder Bragt op dat een 

beschermd dorpsgezicht 

een zware procedure is. De wethouder 

geeft aan meer een voorstander te zijn 

om in brede zin te bekijken waar je 

dergelijke aanwijzingen tot beschermd 

dorps of stadsgezicht kunt doen. 

 

Wethouder Bragt  zegt toe 

gemeentebreed een notitie aan de 

raad aan te bieden waar de 

mogelijkheden liggen tot aanwijzingen 

van beschermd dorps en stadsgezicht. 

Deze notitie wordt aan de raad 

verstrekt voor de voorjaarsnota in 

2016. 

De desbetreffende motie wordt door 

de fractie D66 ingetrokken n.a.v deze 

toezegging. 

 

Het voorstel is akkoord (15) . 

 

Stemmen tegen CDA, D66, PvdA, 

FvdS (6) 

Stemmen voor VVD, ZVV, CU, SGP, 

GL, (15) 

 

14.  Vaststellen deltaplan goedkope 
huurwoningen 2016 
 

  

Wethouder Bragt zegt toe dat het 

Deltaplan onderdeel wordt van de 

woonvisie.  

Van belang hierbij zijn de 

geformuleerde prestatieindicatoren?  

Beleidsuitspraak over deze indicatoren 

is bij uitstek een terrein van de raad.  



 

Voorstel is unaniem akkoord ( 21 ). 

 

15  Vaststelling besluitenlijst 10 
december 2015 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

16 Sluiting 
 

 22.42 uur. 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. Muurling A. van den Bosch  

 


