
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 17 november 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Afmelding Andrea Haubrich (ZVV), 
De heer Melse(CDA) en 
Schreuders (ZVV)zijn verlaat. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

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

4 Regionale samenwerking. 
 

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

5 Vragenhalfuur 
 

 Mondelinge vragen van fractie D66 
inzake Veilig Thuis. 
-Waarom is de raad afgelopen 
donderdag onvolledig 
geïnformeerd over aanvullende 
noodmaatregelen Veilig Thuis? 
-Denkt de wethouder dat het 
functioneren op de werkvloer kan 
worden hersteld? 
- Er zijn doelstellingen om per 5 
april verscherpte toezicht te laten 
vallen. Waar is de bestuurlijke 
consequentie van het niet behalen 
van deze doelstelling? 
 
Reactie wethouder Buwalda; 

- Vrijdag na besluit AB de 
raad geïnformeerd d.m.v. 
persbericht. 

- Vertrouwen toekomst met 
voldoende personeel na 
normalisatie 

- Ander competentieprofiel 
van manager. 

- Geen bestuurlijke 
consequenties aan 
verbonden. Hoopvol in 



goede afloop. 
Aanbod wethouder 
Buwalda om in carrousel 
verder te praten met raad.  
 

 

6 
BESLUITVORMING 

Verlenging accountantscontrole 

boekjaar 2017 

 

 Het voorstel is unaniem akkoord 

(19) 

7  
 

Deelname aan fase 5 van het 
regionale breedbandproject 
 

 Stemverklaring (de Looff (VVD),  

Het voorstel is unaniem akkoord 

(20) 

 

8DEBAT Aanpassingen verkeerssituatie 
sportpark De Watertoren te 
Zaltbommel  
 

 Vragen van alle fracties over het 

niet hebben kunnen voorzien door 

het college van de ontstane 

verkeersproblematiek.  

 

Wethouder Looijen zegt toe dat er 

een apart voorstel komt voor de 

Tijningenplas.  

 

Wethouder Looijen zegt toe 

aandacht te hebben voor 

duurzame landschappelijke 

inpassing. Compensatie in het 

gebied zelf. 

  

Stemverklaring ZVV (Metz),  

FvdS (FvdS), CU (Grandia), PvdA 

(van Wijk), CDA, (de Kort),  

GL( Sluiter), D66 (Ummels) 

 

Het voorstel is akkoord(16) 

Fracties CDA, GL, VVD, PvdA, 

CU, D66, FvdS, ZVV  m.u.v. factie 

SGP.  

 

9)  Bestuursrapportage 2016 
 

 Kan inzage worden verkregen in 

participatieverzoek Winenergie? 

Wethouder Buwalda zegt toe 

informatie te verstrekken aan de 

raad. 

 

Wethouder Bragt zegt toe 

groenbeleidsplan begin december 

2016 te verachten t.b.v. 

behandeling in college van B&W. 

Na vaststelling aangeboden aan 

raad. 



 

Wethouder Buwalda zegt toe dat 

de behandeling van de adviesnota 

windmolens in december 2016 in 

het college van B&W wordt 

behandeld. Na vaststelling college 

aangeboden aan de gemeente-

raad. 

 

Mogelijkheid extra geld voor 

leefbaarheidsprojecten d.m.v.  

subsidie provincie Wethouder 

Looijen zoekt deze mogelijkheid uit 

en koppelt hierover schriftelijk aan 

de raad terug  

 

Stemverklaringen fractie GL 

(Sluiter).Raadslid van der Schans 

afwezig bij de stemming 19 leden 

aanwezig bij de stemming. 

Voorstel is akkoord (18 ) m.u.v. 

fractie GL. 

 

10 Vaststelt besluitenlijst van de 
raadsvergadering van 13 oktober 
2016 
 
 

 Besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

11 Sluiting   

  

 


