
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 25 februari  2016. 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Mevrouw Sluiter (GL), mevrouw Rachak 
(PvdA), de heer van Wijk (PvdA) en de 
heer Van den Dool (Christen Unie) hebben 
zich afgemeld voor deze vergadering.  
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 Fractie F. v.d. Schans geeft aan een motie 
over een niet geagendeerd onderwerp te 
willen indienen. 
Dit agendapunt zal aan het einde van de 
vergadering worden behandeld als 
agendapunt 10. 
  

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 Mededeling van wethouder Looijen  
inzake N322, dat vanmiddag bekend is 
geworden dat vanwege 
weeromstandigheden het proces 
werkzaamheden aan de N322 zes weken 
wordt uitgesteld. Aangegeven is dat het 
minimaal vier weken zal duren alvorens 
werkzaamheden worden hervat. 
N.a.v. de vraag hoe het mogelijk is dat in 
een week tijd sprake is van een ontstane 
vertraging van vier tot zes weken zegt 
wethouder Looijen de raad toe bij de 
Provincie en aannemer na te gaan wat de 
redenen zijn van deze vertraging en 
hierover de raad te berichten. 
   

4 Regionale samenwerking/ 
Gemeenschappelijke regelingen. 
 

 Er zijn geen vragen binnengekomen t.a.v. 
dit agendapunt. 

5 Vragenhalfuur en andere rechten van 

raadsleden 
 

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

6 DEBAT  Beheerverordening gemeentelijke 

begraafplaatsen gemeente 

Zaltbommel 2016 

 

 Wethouder Bragt bevestigt dat er op elke 

begraafplaats algemene begraafplaatsen 

zullen komen. Dit wordt geregeld door 

middel van een collegeregeling.  

 

Voorstel is unaniem akkoord.(17) 

7  
 

Eenmalige financiële impuls en 
structurele subsidie De Grote Aak 
 
 

 Wethouder Zondag zal bij de voorjaarsnota  

aangeven op welke wijze de 

subsidieplafonds worden ingericht. 

Systematiek van het huidige voorstel is 



erop gericht dat de stichtingskosten zijn 

komen te vervallen. Huurcomponent is 

hierbij weggevallen. 

N.a.v. verzoek van de heer Kesting 

(Christen Unie) zegt wethouder Zondag toe 

richting de raad te formaliseren dat de 

huurcomponent richting woonlinie 

gedurende 40 jaar wegvalt. 

 

Voorstel is unaniem akkoord.(17) 

 

8 Begrotingswijziging Veilig Thuis  
 
 
 
 

 De heer van Ooijen (SGP) verzoekt om 

een reactie van wethouder Buwalda n.a.v. 

de zojuist uitgesproken concept aanvulling 

op de voorgestelde zienswijze. 

Wethouder Buwalda geeft aan zich in deze 

gewijzigde zienswijze te kunnen vinden en 

het signaal over te brengen als AB lid. 

 

Gewijzigde zienswijze van de raad luidt; 

Zie bijlage 1. 

 

Voorstel is unaniem akkoord. (17)  

 

9  Vaststelling besluitenlijst 21 januari 
2016  
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld.  

10 Motie over een niet geagendeerd 
onderwerp 

 Motie case gerichte handhaving wordt 

ingediend door de fractie  

F v.d. Schans. 

 

Wethouder merkt op dat de motie een 

overlap heeft met de eerder gestelde 

schriftelijke vragen van D66 die zeer 

binnenkort beantwoord worden. De motie 

wordt ontraden vanwege technische en 

procedurele redenen.  

 

Fractie F v.d. Schans trekt de motie 

dientengevolge in. 

 

 

11 Sluiting.  21.08 



 
 
 
 
 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

 A. van den Bosch  

  

 


