
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 14 juli 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1  
Opening en mededelingen. 
 
 

  
Mevr. Rachak (PvdA) en mevr. Sluiter 
(GL), de heren Melse (CDA) en van 
Wijk (PvdA) hebben zich afgemeld voor 
deze vergadering. 
 

2  
Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
Raadslid de Kort heeft aangegeven 
een 2 min debat te willen voeren 
met als onderwerp: 'proeftuin Smart 
Grid 
Bommelerwaard'.  Bijgevoegde 
motie (vreemd aan de vergadering) 
is aanleiding voor de het 2min-
debat. De motie zal worden 
toegelicht bij het 2 minuten debat. 

 
Voorgesteld wordt om het 2 
minutendebat aan het begin van de 
debatstukken te agenderen. Akkoord. 
 
 

3  

Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

  
Er zijn geen opmerkingen bij dit 
agendapunt. 

4  
Regionale samenwerking. 
 

  
Veilig Thuis; 
Mededeling wethouder Buwalda;  

 September a.s. zal het college 
een adviesnota aan de raad 
aanbieden terzake Veilig Thuis  

 Toezegging van wethouder 
Buwalda om tweewekelijks 
cijfermateriaal toe te sturen. 
Actuele cijfers zijn recent 
binnengekomen en zullen 
z.s.m. tkn aan de raad worden 
verstuurd. 
 
 



5  

Vragenhalfuur 
 

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

6. 
Besluitvorming  

 

Jaarstukken 2015 Werkzaak 

Rivierenland 

  
Voorstel is unaniem akkoord. (17) 

7  
Vaststellen Woonvisie 

Bommelerwaard 2016-2020 

 

 Stemverklaring (SGP ) Bok, (ZVV) 

Metz, (VVD) de Looff,  

 

Voorstel is unaniem akkoord. (17) 

8  
 

 
Aanvraag IPW Kapelstraat 
tussen 23 en 27 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord (17) 

9  
Verordening kwaliteit 
vergunningverlening toezicht en 
handhaving omgevingsrecht 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord (17) 

2 minutendebat   De heer de Kort (CDA) pleidooi voor 

duurzame energieopwekking en 

versnellingsagenda. 

 

Motie proeftuin smartgrid 

Bommelerwaard wordt ingediend 

(CDA). 

Vragen t.a.v. de uitvoering van de motie 

zullen worden meegenomen in het 

onderzoek van het college 

(overeenkomstig de tekst van de 

motie). 

  

Stemverklaring SGP(Bok), D66 

(Ummels), VVD (de Looff ) 

 

Motie wordt unaniem aangenomen (17) 

 

10 Debat Evaluatie Welstandsnota en 
uitgangspunten Reclamebeleid 

 Fractie SGP gemis opname toezegging 

in de uitgangspunten n.a.v. carrousel. 

De toezegging heeft betrekking op de 

opname van geen reclame voor alcohol 

tabak of reclame met een 

aanstootgevend karakter. 

 

Reactie wethouder Bragt; 

Wethouder Bragt meldt dat de 

toezegging uit de carrousel wel is 



verwerkt in de uitgangspunten. 

Verdere afspraken met Nivo Sparta om 

gezamenlijk te kijken naar reclame-

uitingen m.a.w. er is een 

inspanningsverplichting.  

Er is sprake van een geheel nieuwe 

situatie. Passend maatwerk is van 

toepassing op dit nieuwe gebied. Dit 

kan betekenen dat er sprake is van 

afwijkingen in relatie tot andere 

situaties.  

 

Hoofdelementen beeldkwaliteitsplan 

worden gehandhaafd. Op detailniveau 

zijn er accentverschillen. 

Rechtsongelijkheid is niet aan de orde. 

Wethouder Bragt zegt toe dat 

handhavend zal worden opgetreden bij 

meer dan 50 % plakken. 

Rol gemeenteraad Wethouder zegt toe 

de raad actief te informeren zodra er 

uitsluitsel is zal de raad worden 

geïnformeerd. 

 

Reclame-uitingen bij de sportvelden 

vanaf 4 meter van het maaiveld. 

Nadere detaillering zal bij de uitwerking 

van het beleid aan bod komen. 

Wethouder Bragt zegt toe extra te 

handhaven en landschappelijke 

inpassing mee te nemen in de 

planvorming. 

Stemverklaringen FvdS (FvdS) 

(CDA) de Kort,  

 

Voorstel is unaniem akkoord (17).  

 

 

11 
Vaststellen besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 16 juni 

(reguliere en buitengewone) en 7 

juli 2016 

 

  

De besluitenlijsten worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

12 
Sluiting  

  

 
 
 
De raad voornoemd, 



de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


