
   

 
 
 
Besluitenlijst raad 15 december 2016. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Mevrouw Sluiter (GL))heeft  
zich afgemeld voor deze vergadering.(20) 
 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 Er zal worden gewerkt met spreektijden. 
 
Mevrouw Rachak (PvdA) geeft aan dat 
wat haar betreft  het agendapunt 
Instelling Regionaal Investeringsfonds 
(agendapunt 11) als hamerstuk 
behandeld kan worden met de 
mogelijkheid van het geven van een 
stemverklaring. Akkoord.  
 
De heer Melse geeft aan dat wat het CDA 
betreft het agendapunt 10 m.b.t. de 
belastingverordeningen als hamerstuk 
kan worden behandeld  met de 
mogelijkheid van het  afgeven van een  
stemverklaring. Akkoord. 
 
De heer van der Schans verzoekt het 
agendapunt IPW Brakel (agendapun 6 ) 
als bespreekstuk te agenderen.  Het 
onderwerp zal aan het einde van de 
agenda worden behandeld. 
Akkoord. 
 
 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 De heer Buwalda doet een mededeling 
over de voortgangsreportage van Veilig 
Thuis . Er  zijn stappen gezet d.m.v. een 
herstelplan A.s. maandag 19 december 
zal er een inspectiebezoek aan Veilig 
Thuis plaats vinden . 
 
Verzoek van de heer Kesting (fractie CU) 
aan wethouder Buwalda om verslag te 
krijgen van rapportage inspectie . 
Wethouder Buwalda zegt toe 
voortgangsrapportage zodra beschikbaar 
toe te zenden aan de raad. 
 



Compliment  CDA aan college van B&W 
in het kader van besluitvorming college 
m.b.t. plaatsing zendmasten. 
 
 

4 Regionale samenwerking. 
 

 n.v.t. 

5 Vragenhalfuur 
 

  Fractie D66 de heer Ummels  

6k Aanvraag IPW Brakel, 

Flegelstraat tussen 5 en 7 

 

 Als laatste agendapunt behandeld als 

hamerstuk omdat de heer van der 

Schans(verzoeker behandeling 

agendapunt als bespreekstuk)  niet meer 

aanwezig was in de vergadering ten tijde 

van behandeling van dit agendapunt .  

 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (17). 

 

7 DEBAT  
 

 
Intergemeentelijk zwembad 
 
 

  

Reactie wethouder Looijen; 

Benadrukt Bommelerwaards perspectief. 

 

Stemverklaringen VVD (Fernhout), 

Grandia (CU), Melse CDA,  

Bok (SGP), Metz (ZVV), FvdS (FvdS), 

Ummels (D66). 

 

Fractie PvdA tegen (2) 

Fractie ZVV voor (5) 

Fractie CDA tegen (2) 

Fractie CU tegen (3) 

Fractie SGP tegen (4) 

VVD voor(2) 

Fractie FvdS tegen(1) 

Fractie D66 voor (1) 

 

Het voorstel wordt verworpen tegen.(12 

stemmen tegen/8 stemmen voor het 

voorstel) 

 

8 Agnietentuin Zaltbommel 
 
 

 PvdA Amendement  I medeindieners 

FvdS , D66, VVD. 

 

ZVV Indiener Amendement  II  

 

Reactie wethouder Bragt; 

Wethouder zegt toe eventueel bij 



voldoende opbrengst  suggestie 

crowdfunding verkoop kavel te 

heroverwegen tbv Torentuin. 

 

Wethouder Bragt ontraad AI en A II 

namens het college. 

 

Orde voorstel; 

Meerderheid wil door met de vergadering.  

 

A III Indiener SGP  

 

AI vvd, pvda D66 FvdS verworpen 

 

Stemverklaring VVD (de looff), 

D66 (Ummels), PvdA, Van Wijk,CDA 

(Melse), SGP (Bok), FvdS Stemverk 

 

ZVV, VVD, PvdA, D66, FvdS(11)  

 

AIII ingetrokken 

 

Gewijzigd  besluit  

 

Stemverklaring FvdS(FvdS), 

 

ZVV, FVDS, D66 pvdA, VVD. 

Aangenomen 

 

 

 

 

9  Uitgangspunten herziening 
beleid huisvesting 
arbeidsmigranten 

 18 aanwezig 23.21 uur. 

 

Fractie D66 doet een oproep aan het 

college om te handhaven op camping, 

woonpark (Esmeer) iv.m. overlast van 

arbeidsmigranten aldaar.  

 

Reactie wethouder Bragt; 

Wethouder Bragt zegt toe uitwerking 

samen met de sector op basis van de 

algemene uitgangspunten. 

Er zijn orienterende gesprekken geweest 

met de sector 

Voor tijdelijke behoefte andere oplossing. 

Wethouder zegt toe jaarlijks te 

rapporteren aan de raad. 

 



Wethouder is aan het inventariseren 

situatie Esmeer met ODR. 

Wethouder Bragt en burgemeester van 

den Bosch zeggen toe dat actie wordt 

ondernomen. 

 

De heer Melse verlaat de zaal 23.50 uur 

 

Stemverklaringen  CDA (de Kort), ZVV 

(Haubrich ), D66 (Ummels) PvdA (Van 

Wijk)  

 

Voorstel is akkoord (16  ) 

10 
Besluitvorming 

Vaststellen 
Belastingverordeningen 
 

 - Unaniem 

- \unaniem 

- Stemverklaring SGP 

(Waaijenberg) 4 tegen , 

Stemverklaring CU (Kesting), 

PvdA (PvdA) 

16 voor stemmen aangenomen. 

- Unaniem  

- Stemverklaring CDA (Melse) 

Unaniem 

-Unaniem  

- Unaniem 

Unaniem 

- Unaniem 

- Unaniem 

- Unaniem 

- Unaniem 

- Unaniem 

-  

CDA tegen D66 tegen (3) 

- Stemverklaring D66(Melse, 

- Aangenomen 

 

11 
Besluitvorming 

 
Instelling Regionaal 
Investeringsfonds 

 Stemverklaring PvdA (Rachak) ,D66 

(Ummels) 

SGP tegen (4) 

Voorstel wordt aangenomen(12). 

 

12 Vaststellen besluitenlijsten 
vorige raadsvergaderingen 

 De besluitenlijsten van de 

raadsvergaderingen van 10 en 17 

november 2016 worden unaniem 

vastgesteld. 

 

13 Sluiting   



 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


