
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 17 maart 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

  
De heer Grandia (Christen Unie) en 
de heer van Ooijen (SGP) hebben 
zich afgemeld voor deze 
vergadering. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
Moties over een niet geagendeerd 
onderwerp ingediend door fracties 
GL en SGP. Deze onderwerpen 
zullen als agendapunten 13 en 14 
aan het einde van deze vergadering 
worden behandeld. 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

  
Wethouder Looijen doet een 
mededeling inzake het onderwerp 
basismobiliteit. 
Aanbesteding regiecentrale is nu 
definitief en is in voorbereiding 
voor de contractvorming. 
Binnenkort informatienota over dit 
onderwerp naar de raad. 
 

4 Regionale samenwerking. 
 

  
Voorstel van de heer de Looff 
(VVD) om agendapunt 4 c te 
behandelen bij het agendapunt over 
het regionaal ambitiedocument 
(11). Akkoord. 
 

5 Vragenhalfuur 
 

  
Fractie D66;  
Vragen aan wethouder Looijen over 
uitblijven brede bijeenkomst over 
bestemming Vitenslocatie met 
stakeholders en experts en het 
verschijnen van een rapport 
terzake. Conform zijn toezegging in 
de Begrotingsraad. 
N.a.v. van deze toezegging heeft 
D66 een motie op dit punt 
ingetrokken.En de reden van de 
lancering van een publieksenquête 
op dit moment. 
 



Reactie wethouder Looijen; 
College is bezig om goed in beeld 
te krijgen wat de visie van experts 
zijn t.a.v. dit onderwerp. Tevens 
sprake van een draagvlak meting 
onder ondernemers en inwoners. 
Er is een bijeenkomst geweest 
tussen OVZ en Ten Brinke. 
Er is bewust nog niet gekozen voor 
een hele brede bijeenkomst. 
Er is recent een overzicht verstrekt 
aan de raad wat er allemaal 
gebeurt. In mei 2016 gaat een 
totaaloverzicht van de stand van 
zaken naar de raad. 
 
Fractie Christen Unie; 
Vragen aan wethouder Buwalda 
n.a.v. de informatienota tweet 
leerlingenvervoer betreffende de 
tijdigheid van de 
informatievoorziening en welke 
maatregelen er zijn / worden 
genomen 
 
Reactie wethouder Buwalda; 
Gegevens zijn gebruikt voor een 
aanbesteding uit 2011. De 
aanbestedingsprocessen zijn 
inmiddels veranderd. 
Privacygegevens zijn vergrendeld. 
 
Burgemeester zegt toe 
communicatie tussen raad en 
college te bespreken in het 
presidium. 
Wethouder zegt toe dat in 
onderhavige context wellicht een 
procesmail op zijn plaats was 
geweest. 
 

6  Kadernota accommodatiebeleid 

 

 Voorstel wordt unaniem 

vastgesteld.(19) 

 

7  
 

Concept liquidatieplan 
bedrijfsvoering eenheid Lander  
 

 PvdA; Summiere risicoparagraaf, 

Betekent het dat Zaltbommel een 

aandeel heeft in vrijkomend 

vermogen? 

VVD;Hoe gaan we besluiten als 

raad? VVD geeft aan enkel in te 

stemmen met de liquidatieregels. 

 

Wat is het tekort van Werkzaak. 

Wie heeft besloten dat de 



meeropbrengsten hier voor worden 

aangewend? 

 

Reactie wethouder Zondag; 

Vrijgevallen geld komt naar de 

gemeente toe. Bij behandeling van 

de jaarstukken en of Burap 

Werkzaak zullen gelden gemeld 

worden. 

Raad gaat over de besteding van 

de gelden. 

Wethouder Zondag zegt toe dat de 

raad met het voorliggende besluit 

instemt met de regels. 

 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld 

(19). 

 

8 Statutenwijziging St Maarten 
 

 Christen Unie informeert n.a.v. punt 

16 voorgestelde wijzigingen waarin 

het eventueel batig saldo ten goede 

komt van de hervormde gemeente 

te Zalbommel en om de verplichting 

het saldo te bestemmen ter 

verwezenlijking van de doelen van 

de stichting. Fractie verzoekt om in 

de statuten de verplichting op te 

nemen te verplichten dat het 

eventuele batig saldo lokaal wordt 

besteed.  

 

Wethouder Bragt zegt toe suggestie 

om batig saldo verplicht lokaal te 

besteden toe te voegen aan de 

statutenwijziging onder voorbehoud 

van fiscale rechtmatigheid ( in 

overeenstemming met ANBI 

voorwaarden).  

Wethouder Bragt geeft aan dat het 

college vanuit de statuten n.a.v. 

vragen van de fractie CDA over de 

gewijzigde samenstelling bestuur 

geen verdere beperking wil op 

leggen ten aanzien van de 

samenstelling van het Algemeen 

Bestuur. 

 

Voorstel is unaniem akkoord (19). 

 



 

 

9  Bedrijfsvoering eenheid 
Bommelerwaard 
 

 ZVV; voor ambtelijke 

samenwerking. 

CDA; dient amendement A1 in 

Bedrijfsvoering eenheid 

Bommelerwaard t.b.v. ter 

beschikking stellen van een bedrag 

van 50.ooo, - euro voor verder 

onderzoek. Mede-indieners ZVV, 

CU VVD FvdS, GL, CDA. 

 

 

VVD; BEB  t.z.t. mogelijk een 

gemeente Bommelerwaard 

SGP; Amendement A2 schrappen 

van beslispunt 5 van het besluit 

BVE.  

D66; Pleidooi voor verregaande 

samenwerking. 

GL; door met de samenwerking 

PvdA; steunt amendement van de 

SGP geen bedrag ter beschikking 

stellen voor verder onderzoek. 

FvdS; voor samenwerking. 

CU; voor samenwerking geen 

bestuurlijke fusie. 

 

Wethouder Zondag; 

 

A1 college kan leven met dit 

amendement 

A2 wordt ontraden door het college.  

 

. 

Alle fractie met uitzondering van 

fracties SGP en PvdA stemmen 

voor het amendement. (12). 

 

 

Stemverklaring SGP (Bok ) fractie 

stemt voor het voorstel m.u.v. lid 5 

tegen. 

Stemverklaring CDA (Melse) 

Stemverklaring FvdS (FvdS) 

 

Voorstel is unaniem akkoord. 

(19)  

 



 

 

10 Duurzaamheidsambitie 
 

 Fractie SGP dient  

amendement en motie in. 

A1; duurzaamheidsambitie 

onderzoek Munnikenland 

bedrijventerrein De Wildeman. 

Motie 1 duurzaamheidsambitie 

CU; Communicatie en 

samenwerken 

Motie ingediend door fractie 

ChristenUnie m.b.t. het oprichten 

van een Energie coöperatie, mede-

indieners fracties ZVV, CDA, D66, 

GL, FvdS, PvdA. 

GL; voor windenergie binnen 

duurzaamheidsnota 

PvdA; energieproductie moet 

worden gedemocratiseerd. 

Motie kleine windmolens MIII 

ingediend door fracties PvdA,CU, 

FvdS, CDA. 

Motie participeren in windenergie IV 

Indieners fracties CDA, CU, PvdA, 

D66 

ZVV; niet voor windmolens  

FvdS; niet voor windenergie aan de 

A2 

VVD; verzoek om 

voortgangsrapportage. 

Jammer dat er geen andere 

zoeklocaties zijn benoemd dan bij 

de A2. 

 

Wethouder Buwalda n.a.v. de 

ingediende moties en amendement  

MI positief 

M II positief 

M III positief. Wethouder zegt toe te 

stimuleren dat kleine windmolens  

er kunnen komen mitts voldoende 

draagvlak. 

Voorstel om mitsen en maren uit te 

werken door het college om in de 

uitvoering kleine windmolens 

vergunningvrij op te kunnen nemen.  

 

 



Motie  IV  

Amendement wordt ontraden. 

 

Wethouder Buwalda merkt op dat in  

voorliggende nota sprake is van 

een principeonderzoek naar 

plaatsing van windmolens aan de 

A2. Er zal worden bekeken of 

plaatsing  haalbaar is. Als je als 

raadsfractie, raadslid tegen de 

plaatsing van windmolens bent aan 

de A2 wordt geadviseerd  bij de  

voorliggende besluitvorming  een 

duidelijke keuze aan te geven.  

 

Stemming Amendement 1 ; 

De heer de Kort(fractie CDA) is niet 

aanwezig tijdens de stemming (18). 

Op verzoek van de heer Bok (SGP) 

wordt gevraagd om hoofdelijke 

stemming. Akkoord.  

Stemverklaring G. Robbemondt. 

 

Amendement A1 wordt verworpen  

13 leden tegen  5 voor G. Bok, J. 

Waaijenberg, F.C. van der Schans, 

a. Duijzer, Dhr Robbemondt   (18) 

 

Stemverklaring FvdS,(Fvds) 

SGP (Bok) 

Voorstel wordt aangenomen (15) 

m.u.v. de fractie SGP tegen (3)  

 

Motie I Unaniem aangenomen 

Motie II m.u.v. fractie SGP 

aangenomen 

Motie III Stemverklaring GL (Sluiter)  

m.u.v. fractie ZVV aangenomen 

Motie IV m.u.v. fractie SGP tegen. 

Motie wordt aangenomen. 

 

 

11 Ambitiedocument Regio 
Rivierenland 
 
 
 
 

 VVD Amendement A1 “Oriëntatie 

Bommelerwaard’ 

SGP Motie M1 “opstarten 

Regionaal ontwikkelingsbedrijf een 

stap te ver “ 

 

Wethouder Looijen geeft aan dat 



het college prima met het 

amendement kan leven 

Wethouder zegt toe het politieke 

signaal door te geven ten aanzien 

van gewenste bestuurlijke 

vertegenwoordiging namens 

Zaltbommel binnen de bestuurlijke 

trekker. 

Motie I oordeel raad, niet 

onaanvaardbaar voor het college. 

 

Bij de stemming zijn mevrouw 

Rachak (PvdA) en de heer Duijzer 

(SGP) afwezig (16). 

Stemverklaring GL (Sluiter) 

CDA (de Kort) 

Amendement aangenomen m.u.v. 

fractie PvdA (1) en Gl (1)  

 

Stemverklaring van de heer Bok 

(SGP) fractie stemt voor het voortel 

maar tegen onderdeel ROB. 

  

Voorstel aangenomen m.u.v. fractie 

GL en PvdA, FvdS. (13)  

 

Motie ROB aangenomen ZVV, 

SGP, FvdS CU, PvdA (10).  

 

 

 

12 Vaststellen besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 25 februari 
2016. 
 

 Akkoord 

13 Motie over een niet geagendeerd 
onderwerp 
  

 Fractie GL dient motie in over een 

niet geagendeerd onderwerp met 

als onderwerp “oplaten ballonnen 

actief tegengaan”. 

Oordeel raad volgens het college 

PvdA GL D66 FvdS stemmen voor 

de motie (mede-indieners) (4) 

fractie SGP, ZVV, VVD, CDA CU 

(12 ) tegen. 

Motie wordt verworpen.  

 

 

14 
Motie over een niet geagendeerd 

onderwerp  

 Fractie SGP geeft aan het 

onderwerp op een later moment te 

willen bespreken. Akkoord. 



 

15 Sluiting 
 

 1.17 uur 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


