
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 26 mei 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

  
De heer van Ooijen (SGP)heeft zich 
afgemeld voor deze vergadering(20). 
Mevr. Rachak (PvdA)is vanaf 
agendapunt 9 afwezig  
 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
Agendapunt 10 wordt als hamerstuk 
aangemerkt. 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 Er zijn geen opmerkingen t.a.v. de 
ingekomen stukken. 
 
Bij het onderwerp mededelingen 
voeren de heer K. Metz en 
wethouder Bragt namens het college 
het woord in het kader van de 
recente herbenoeming van 
burgemeester Albert van den Bosch. 
 
Dankwoord burgemeester van den 
Bosch. 
 

4 Regionale samenwerking. 
 

  
Wethouder zondag merkt op dat  
het Algemeen Bestuur van de Regio 
Rivierenland onlangs het 
ambitiedocument heeft 
aangenomen. Hierbij zijn alle 
voorgestelde wijzigingen vanuit 
Zaltbommel overgenomen in het 
definitieve ambitiedocument. 
 
 

5 Vragenhalfuur 
 

 - Fractie CDA stelt vragen 
t.a.v. het vroegtijdig 
maaien van de 
wegbermen. 

 
Reactie wethouder Bragt;  
Eerder gemaaid vanwege 
klachten inwoners. Afweging 
van buitendienst. Extra 
maaien is niet aan de orde 



en voorgestelde suggestie 
t.a.v. verschraling heeft geen 
effect volgens de wethouder.  
 
- Fractie CDA stelt vragen 

betreffende glasvezel. 

 
Wethouder zondag merkt op 
dat maandag 30 mei a.s. 
een regioavond over 
breedband plats zal vinden 
waar alle vragen worden 
beantwoord. 
Wethouder zondag zegt toe 
de presentaties van deze 
Regioavond toe te sturen 
aan de raadsleden.  
 
Fractie ZVV stelt vragen 
over de geplaatste 
schommel bij de N322  
 

- Wethouder Looijen zegt 
toe het signaal van de 
fractie door te geven aan 
de Provincie. 
Burgemeester van den 
Bosch zegt toe aandacht 
te hebben voor 
mogelijke 
veiligheidsaspecten ter 
zake  
Wethouder zegt toe 
verbeelding rond te 

sturen aan de raad. 

- Gl wil stelt vragen over 
waterzuivering. 
 
Wethouder Bragt zegt toe de 
raad te informeren over de 
stand van zaken in het kader 
van de waterzuivering. 
Waterzuivering is een 
Bommelerwaards traject met 
de gemeente Maasdriel. 
Wethouder Bragt  zegt toe 
de raad te informeren voor 
de zomer van 2016. 
  
 

 



Fractie D66 fractie stelt 
vragen over de uitvoering 
van de pilot autovrije markt. 
 
Wethouder zondag merkt op 
dat de pilot wordt 
opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma van 
de Binnenstad. 
Binnenkort gaat er een 
informatienota naar de raad. 
In juni 2016 zal afstemming 
plaatsvinden met 
belanghebbenden. 
 
Fractie D66 stelt vragen over 
de herverdeling van de 
algemene uitkering 
gemeentefonds. 
 
Wethouder Zondag merkt op 
dat dit proces al is ingezet. 
Er is opnieuw onderzoek 
gedaan naar herijking. 
Meerjarig is er 1/3 geraamd 
de rest is nog niet zeker.  
Als de herijking plaats vindt 
worden de consequenties 
verwerkt in de begroting. 
Indien het onderwerp 
herijking aan de orde komt 
dan zal het college tijdens 
het VNG congres conform 
herijking stemmen t.b.v. de 
gemeente Zaltbommel. 

5a Besluitvorming Mevrouw D. Van der Wiele als 
burgerlid voor de VVD te 
benoemen. 

2. De heer W. De Gaaij (huidig 

burgerlid) als plv. burgerlid aan 

te wijzen. 

 

  
Stemming d.m.v. stembriefjes. 
Er worden 20 geldige stemmen 
uitgebracht voor benoeming van 
mevrouw Van der Wiele.  
Unaniem akkoord (20) 
 
Mevrouw Van der Wiele legt de 
belofte af ten overstaan van de 
raad en voorzitter. 
  

6  Verdeelsystematiek 

voorbereidingskosten en 

uitvoeringskosten 

basismobiliteit. 

 

  

Voorstel is unaniem akkoord (20) 

7  
 

IPW Brakel Molensteeg naast 
11. 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20) 



 

8 Verordening clientenparticipatie 
Werkzaak. 
 

  

Stemverklaring de Kort (CDA), Bok 

(SGP). 

Voorstel is unaniem akkoord. (20) 

 

9 Debat Gebiedsgericht werken.   

Amendement gebiedsgericht 

werken. 

(ZVV, CU, CDA, D66, VVD). 

 

 Wethouder Looijen zegt de raad toe 

de strekking van het amendement 

verder uit te werken en de raad 

hierover te berichten. In het 

bijzonder de duiding van het woord 

‘voorlopig’ in vertaling van concrete 

termijnen is hierbij leidend. 

 

Wethouder Looijen merkt op dat 

binnenkort de resultaten bekend 

worden van de onderzoeksopdracht 

‘implementatie van burgerparticipatie 

binnen de werkprocessen van de 

gemeente Zaltbommel’. Deze 

bevindingen zullen ter kennisname 

naar de raad worden gestuurd. 

 

Amendement gebiedsgericht wordt 

aangenomen (13) m.u.v. de fracties 

·PvdA, SGP en FvdS (6)  

 

Stemverklaring FvdS (FvdS), PvdA 

(van Wijk), SGP (Waaijenberg)  

 

 

Voorstel wordt aangenomen (17 ) 

m.u.v. de fracties PvdA en  FvdS. 

 

 

10 Jaarstukken 2015 ODR en 
resultaatbestemming 2015 
Programmabegroting 2017. 
 
 

  

Hamerstuk (na agendapunt 8 in 

stemming gebracht) 

Voorstel is unaniem akkoord (20) 

 

 

11 Uitgangspunten ontwerpkruising 
Maas Waalweg Delwijnsestraat 
Wellseindestraat 
 

  

Amendement Christen Unie (mede-

indieners (ZVV, VVD, CDA, D66,) 



 

  

Wethouder Looijen zegt toe het 

aspect van kostenspreiding mee te 

nemen bij de 

samenwerkingspartners en periodiek 

de raad te informeren over actuele 

relevante mijlpalen zoals de 

grondverwerving en financiële 

consequentie.  

Wethouder zegt toe n.a.v. vragen 

vanuit de raad zich hard te maken 

voor afschaffing suggestiestroken en 

in zijn algemeenheid een uniform 

beeld te bepleiten in beide 

gemeenten t.a.v. dit onderwerp. 

In week 23 zullen de 

suggestiestroken worden besproken 

in de Stuurgroep. De uitkomst van 

deze bespreking zal ter kennisname 

van de raad worden gebracht.  

Wethouder zegt toe gesprek met de 

buurt aan te gaan om overlast te 

beperken als de inpassing duidelijk 

is. de wethouder zegt toe dat er 

contact zal worden gezocht met de  

fietsersbond. 

 N.a.v. de vraag of er een advies van 

de politie beschikbaar is t.a.v.de 

Middelsteeg zegt de wethouder de 

raad toe deze vraag schriftelijk te 

antwoorden. 

 

Amendement wordt unaniem 

aangenomen ( 19). 

Door dit amendement komt het 

originele voorstel te vervallen. 

 

12  
Vaststellen beeldkwaliteitsplan 
Binnenvergt fase 3. 

  

 

Het voorstel is akkoord (17) m.u.v. 

fractie VVD 

 

13 Gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoering eenheid 
Bommelerwaard 

  

Stemverklaring K. Metz (ZVV) 

Melse (CDA), Het voorstel is 

unaniem akkoord.(19) 

 

 



 

 Motie over een niet 
geagendeerd onderwerp 
wegbermen 

  

Motie wegbermen CDA, FvdS, GL 

PvdA, D66, ZVV mede-indieners 

 

Wethouder Bragt ontraadt de motie 

om Fin. technische redenen 

 

De motie wordt aangenomen (12) 

m.u.v. fracties CU en SGP(7).  

 

14 
Vaststellen besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 21 april 

2016 

 

  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld  

 

15 Sluiting 
 

  

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


