
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 21 april 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

  
De heer van Wijk (PvdA) en de heer 
van den Dool (Christen Unie) 
hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 De burgemeester merkt op dat t.a.v. 
het agendapunt 8 IPW Gameren, 
Beemstraat tussen 38-40, 
agendapunt 12 t.a.v. statushouders 
en agendapunt 10 voorstel 
Regionaal beleidsplan en 
Risicoprofiel VRGZ 
de toegezegde stukken zijn 
aangeleverd en vraagt de leden of 
er nog behoefte is aan behandeling 
als bespreekpunt. 
 
De leden geven aan agendapunt 8 
en 12 als bespreekstuk te willen 
behandelen en agendapunt 10 als 
hamerstuk. Akkoord.  
 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

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

4 Regionale samenwerking. 
 

 A; De heer Melse merkt op n.a.v. de 
motie Veilig Thuis uit Tiel of het 
raadzaam is om een motie in te 
dienen vanuit Zaltbommel? 
Mevrouw Fernhout verzoekt om een 
toelichting van de wethouder n.a.v. 
de recente berichten in de pers over 
Veilig Thuis. 
 
Reactie wethouder Buwalda; 
Veilig Thuis heeft de aandacht. 
Wethouder Buwalda zegt toe om 
binnenkort een terugkoppeling aan 
de raad te geven over de stand van 
zaken Veilig Thuis.  
Er is op 21 april een informatienota 



naar de raad gestuurd met huidige 
informatie  
.  
 
Ambitiedocument; 
B; Regio Rivierenland 
De heer de Looff dient een motie in 
ten aanzien van de vacature 
voorzitter Regio Rivierenland. 
 
Reactie college; 
Het college steunt deze motie. 
Uiteindelijk beslist het AB in een 
openbare vergadering. 
Wethouder Zondag zegt toe steun 
te genereren in het AB voor dit 
proces. 
 
De motie wordt aangenomen (18) 
m.u.v. D66 (1). 
 
C; De heer Kesting  (CU) refereert 
naar het mogelijke voornemen tot 
het stopzetten van de 
papierinzameling door verenigingen   
 
Reactie AB lid Buwalda; De inzet 
van verenigingen bij de 
papierinzameling gaat door. 
Spelregels worden wel besproken,  
Wethouder zegt toe eind dit jaar op 
dit onderwerp terug te komen 
richting raad.  
 
D;  
De heer Bok informeert naar de 
steun uit de regio voor de motie en 
het amendement richting wethouder 
Zondag (AB-lid ) 
De heer van der Schans merkt op 
n.a.v. aangenomen motie en 
amendement m.b.t. het 
ambitiedocument. 
Wat gebeurt hiermee? Wat als het 
niet lukt? Als aanpassing niet wordt 
overgenomen door het Algemeen 
bestuur van de Regio. Dan zal het 
Zaltbommelse lid van het AB niet 
kunnen instemmen met het 
ambitiedocument. 
 
Reactie wethouder Zondag; zegt toe 
dat als tijdens de vergadering van 
het AB blijkt dat de tekst niet 
aangepast wordt dan zal wethouder 
Zondag als AB lid namens 



Zaltbommel tegenstemmen. 
Wethouder zal echter in eerste 
instantie proberen anderen te 
overtuigen van nut en noodzaak van 
de motie en het amendement in het 
AB. 
De wethouder zegt toe de motie van 
Zaltbommel in de uitvoering van het 
beleid na vaststelling van het 
ambitiedocument mee te nemen. 
 
 
De heer Bok informeert naar de 
steun uit de regio voor de motie en 
het amendement 
 
 

5 Vragenhalfuur 
 

 n.v.t. 
 

6  Treasurystatuut 2016  Voorstel wordt unaniem 

vastgesteld.(19) 

 

7  
 

Wijziging GR Regionaal Archief 
Rivierenland 
 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld 

(19) 

8 IPW Gameren, Beemstraat 
tussen 38-40 

  

De heer de Kort vraagt waarom de 

richtlijnen pas definitief zijn 

opgesteld na de carrousel. 

 

Reactie wethouder Bragt; 

Er zijn slechts ten dele afspraken 

vastgelegd. Wethouder geeft toe dat 

het wellicht aan de voorkant 

scherper had gemoeten. Dan had 

de aanpassing niet later hoeven 

plaatsvinden. 

 

Stemverklaring de heer van der 

Schans. 

 

Het voorstel wordt vastgesteld (18) 

de heer van der Schans stemt tegen 

het voorstel. 

 

 



9  Tweede wijziging verordening 
Reglement van Orde van de raad 
2016. 

 De heer van der Schans heeft de 

zaal verlaten (fracties SGP en D66 

stemmen tegen)  

Voorstel wordt vastgesteld (13) 

10 Voorstel Regionaal beleidsplan 
en Risicoprofiel VRGZ 
 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld 

(19) 

11 Stand van zaken rechtmatigheid 
sociaal domein 2015 Zaltbommel 
 

 Stemverklaring de heer van Ooijen 

(SGP) 

Voorstel wordt unaniem 

vastgesteld.(19) 

 

12 Uitwerking nota statushouders  
 

 Stemverklaring van de heer van 

Ooijen (SGP)   

 

Reactie wethouder Bragt; 

Extra budget is al ingeruimd voor 

begeleiding. 

Namens wethouder Buwalda wordt 

toegezegd voor de zomer met een 

plan van aanpak te komen op het 

gebied van integratie. 

 

Wethouder Bragt zegt toe de 

voortgang richting de raad te 

monitoren. In mei 2016 informatie 

naar de raad. 

 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 

(19)  

 

 

 

13 Extra subsidie stichting 
podiumkunsten  

 Fractie SGP dient een motie in ten 

aanzien van de extra 

subsidieverstrekking aan Stichting 

Podiumkunsten. 

 

De fractie SGP geeft aan n.a.v. de 

beantwoording schriftelijke vragen 

niet gerust te zijn mede in relatie tot 

mogelijke precedentwerking. 

 

Wethouder Zondag merkt op dat 

vanwege de ontstane situatie  

Het e.e.a. op deze wijze is ingericht 

en de verantwoording bij de Burap 

plaatsvindt 

Bevoorschotting onder strikter 



regime dan eerder toegepast. Per 

kwartaal rapportage aan de raad. 

Motie wordt ontraden door het 

college. Het college wil de doorstart 

handhaven.  

 

De motie wordt verworpen (15) 

stemmen tegen (4) stemmen voor 

de motie (SGP) 

 

 

 

 

 

14 
Vaststellen besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 17 maart 

2016. 

 

  

De besluitenlijst wordt vastgesteld 

met de aanvulling dat de mening 

van het CDA op het gebied van de 

Bedrijfsvoeringseenheid 

Bommelerwaard (BEB) bij dit 

agendapunt wordt opgenomen. 

  

15 Sluiting 
 

  

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


