
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 16 juni 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

  
Mevr Rachak (PvdA) en mevr Sluiter (GL) 
hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
Agendapunt 22 wordt op verzoek vand e 
heer de Looff met instemming van de 
andere raadsleden van de agenda 
afgehaald en wordt naar de 
eerstvolgende carrousel verplaatst. 
 
De heer van Ooijen geeft aan bij 
agendapunt 18 Begrotingswijziging Veilig 
Thuis het ingekomen stuk over ditzelfde 
onderwerp te willen betrekken . 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

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

4 Regionale samenwerking. 
 

 n.v.t. 

5 Vragenhalfuur 
 

 n.v.t. 
 

6  Verlenging  en aanpassing 

regelingen voor regionale 

inkoop Meijerij voor 

beschermd wonen en 

maatschappelijke omvang 

 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld.(19) 

 

7  
 

Voorstel voor nieuwe 
grondslag voor de financiele 
bijdrage gemeenten aan 
VRGZ. 
Begroting 2017 en 
meerjarenraming 2018 en 
2020 van de Veiligheidsregio 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld (19) 



Gelderland-Zuid 
 

8 Concept begroting 2017 Avri  Voorstel wordt unaniem vastgesteld (19) 

 

. 

 

 

9  Jaarrekening 2015 met 
accountantsverklaring en de 
begroting 2017 van de RAR. 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld (19) 

10 Benoeming Burgerlid en plv. 
Burgerlid 

 19 geldige schriftelijke stemmen 

uitgebracht voor de benoeming  van 

burgerlid mevr J.A. van Baalen en plv. 

burgerlid J.C.J. van Wijgerden. 

De leden leggen de eed af  ten overstaan 

van de raad. 

 

Voorstel is unaniem akkoord  (19) 

 

11  
Benoeming van voorzitter van 
de Regio Rivierenland 
 

 19 schriftelijke stemmen waarvan 3 

stemmen tegen en 3 stemmen blanco. 13 

stemmen voor aanwijzing van de 

voorzitter. 

 

Voorstel is akkoord (13) 

12 Jaarstukken 2015 gemeente 
Zaltbommel 
 

 Er is inmiddels een goedkeurende 

accountantsverklaring ontvangen.  

Stemverklaring CDA (de Kort) 

 

Voorstel is unaniem akkoord (19) 

 

13 Jaarstukken 2015 van de 
Regio Rivierenland 

 Wethouder Zondag zegt de raad toe 

n.a.v. vragen de verslaglegging van 

gelden goed te blijven traceren. Namens 

het college wordt benadrukt dat het 

college  zich sterk maakt voor adequate 

verslaglegging over projecten en 

speerpunten.  

 

Voorstel is unaniem akkoord(19) 

 

 

14 
Programmabegroting 2017 

regio Rivierenland 

 

  

Voorstel is unaniem akkoord(19) 

  

15 Behandelvoorstel aangaande 
ontwerpbegroting 2017 van 

  

Voorstel is unaniem akkoord (19) 



PHTB 
 

15 a  Jaarrekening 2015 VRGZ 
 

 Burgemeester van den Bosch zegt de 

raad toe de vraag van de fractie Christen 

Unie terzake het verschil in bijdrage 

tussen de gemeente Beuningen en 

Zaltbommel –mede gezien het 

vergelijkbare inwonersaantal- op blz 83 

toe schriftelijk te beantwoorden.  

 

Voorstel is unaniem akkoord(19). 

 

16 Jaarstukken 2015 GGD 
Gelderland Zuid 
 

 Voorstel is unaniem akkoord (19) 

17 Begroting Gelderland Zuid 
2017 
 

 Voorstel is unaniem akkoord(19) 

18  Begrotingswijziging Veilig 
Thuis 
 

 Motie Veilig Thuis ingediend door alle 

aanwezige fracties (SGP hoofdindiener) 

 

Reactie wethouder Buwalda; 

Wethouder geeft aan dat hij de motie 

namens het college kan omarmen. 

 

Wethouder Buwalda zegt toe 

maandelijkse (inspectie)rapportages aan 

de raad toe te sturen. Wethouder zegt toe 

per gemeente de case load kwalitatief 

inzichtelijk te (laten) maken Eerste 

Wethouder Buwalda zal in het Algemeen 

Bestuur het DB zijn medebestuursleden 

aanspreken. Prioriteit blijft benodigde 

zorg verlenen.Wethouder Buwalda zegt 

de raad inspectie rapportage toe van 10 

juni jl.  

 

Voorstel is unaniem akkoord(19). 

 

Motie Veilig Thuis wordt unaniem 

aangenomen(19) 

 

 

19 Herijking van regionaal 
Programma 
Bedrijventerreinen 2016 
 

 Stemverklaring SGP (Bok) 

 

Voorstel is unaniem akkoord. 

 

 

20 Concept beeldkwaliteitsplan 
De Virieupark 

 Wethouder Looijen zegt de raad toe te 

streven naar EPC norm van 0,2 



  

Fractie D66 verzoekt om hoofdelijke 

stemming. 

 

 

Dhr. G. Bok voor 

Dhr. L.L. van den Dool voor 

Dhr. A. Duijzer voor 

Mevr. G. Fernhout tegen 

Dhr. G.C. Grandia voor 

Mevr. A. Haubrich-Duijzer voor 

Dhr. C.J. Kesting voor 

Dhr. H.G. de Kort tegen  

Dhr. J.J. Melse tegen 

Dhr. K. Metz tegen 

Dhr. J.Th.A. Overvest voor 

Dhr. T. van Ooijen voor 

Dhr. G. Robbemond voor  

Dhr. B. Schreuders voor 

Dhr. F.C. van der Schans tegen 

Dhr. T.J.M.g. Ummels voor 

Dhr. J. Waaijenberg voor 

Dhr. N.J. van Wijk 

 

 

De heer de Looff (VVD) heeft de zaal  

verlaten bij de stemming. 

  

Voorstel is akkoord .13 stemmen voor het 

voorstel en 5 stemmen tegen het 

voorstel. 

 

21 Ontwikkelingen 
grondexploitaties 
 
 

  

De heer Metz (ZVV) heeft de zaal 

verlaten bij de stemming  (18) 

 

Voorstel is unaniem akkoord.(18) 

. 

22 Vaststellen 
beheersverordening 
Poederoijen en \zaltbommel 
 

  

Het voorstel is van de raadsagenda 

afgehaald  

23 Vaststellen besluitenlijst 
vorige raadsvergadering dd 
26 mei 2016 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld . 

 
 
 
De raad voornoemd, 



de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


