
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  22 januari 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen 
 
 

  De heer Melse (CDA), Buwalda 
(CDA) en mevrouw Rachak (PvdA) 
zijn verhinderd voor deze 
vergadering. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 

 Ongewijzigd vastgesteld. 

3  
Ingekomen stukken en 
mededelingen. 
 
 

  
Er zijn geen opmerkingen nav de 
ingekomen stukken en of 
mededelingen binnengekomen. 
 

4 Regionale samenwerking. 

 

 

 

 

 De heer van Ooijen (SGP) heeft 
vragen nav verslag van de GGD 
inzake meldpunt bijzondere zorg. 
Gaat er nog geld naar de Regio 
terwijl we zaken afnemen in ’s- 
’Hertogenbosch? 
 
Heeft de geschillen commissie al 
uitspraak gedaan over de inhouding 
van Maasdriel? 
 
Is er een kans dat we betalen voor 
zorgproducten die we niet afnemen? 
 
Wethouder Van Balken 
Nog geen uitspraak van geschillen 
cie. 
 
Waarom is er door Zaltbommel geen 
klacht ingediend? 
 
Wethouder van Balken merkt op dat 
nieuwe afspraken tussen GGD 
helderheid geven tav relatie Den 
Bosch en Rivierenland. Wethouder 
vindt gehele pakket acceptabel voor 
zaltbommel 
Wethouder zegt toe de raad te 
informeren over de uitspraak van de 
geschillencie. 
 
 



5 Vragenhalfuur. 
 

 Vragenhalfuur.  
 
Mevrouw Sluiter (GL) stelt vragen 
inzake nieuwe plannen Spoorveste? 
Wat zijn de plannen en wat is de 
status? 
 
Wethouder Looijen; 
Verwijzing naar informatie in 2

e
 burap 

november 2014 waarin stand van 
zaken Spoorveste in wordt vermeld. 
 
 
De heer van der Schans  
(FvdSchans)  stelt vragen over 
zwerfavalbetreffende verspreiding 
van rode ballonnen in het dorp 
Bruchem door een bedrijf. 
Hoe passen promotieactiviteiten in 
het kader van groen milieubeleid? 
Afvalstorten in de publieke ruimte 
Tot welk niveau is dat acceptabel? 
 
Wethouder van Balken merkt op dat  
hij niet op de hoogte is van deze 
activiteit. Gemeente voert niet de 
regie op dit soort activiteiten . 
Opmerking burgemeester van den 
Bosch dat het in de APV niet 
verboden is om ballonnen op te 
laten. 
 
Wethouder van Balken merkt op dat 
er binnenkort activiteiten zijn ihkv 
“groene gemeente” De raad zal 
uitgenodigd worden voor de 
startbijeenkomst . 
 

6 
Besluitvorming/ 
Stemming  
 

Bestemmingsplan De Wildeman  Voorstel unaniem akkoord.(18) 

 

 

 

7 Beschikbaar stellen 
voorbereidingskrediet Breedband 
 

 Voorstel unaniem akkoord.( 18) 

Stemverklaring ZVV (Metz) 

 

8 Oplaadinfrastructuur openbare 
ruimte 
 
  

 Voorstel unaniem akkoord.18) 

Stemverklaring (PvdA) van Wijk , 

Christen Unie (Den Dool). 

9  Bestemmingsplan “Buitengebied, 
Zaltbommel Reparatieplan” 
 

 Voorstel unaniem akkoord.( 

Stemverklaring PvdA (van Wijk).  

10 Vaststelling functiewaardering 
functies griffie 
 

 Voorstel unaniem akkoord. 

Stemverklaring F. van der Schans. 



 

11 Debat Aanwijzing lokale omroep  
 

 Voorstel unaniem akkoord.(18) 

Burgemeestervan den Bosch  zegt 

toe dat het college ten aanzien van 

de samenstelling van het Pbo een 

vinger aan de pols zal houden.  

Burgemeester van den Bosch zegt 

verder toe dat de raad betrokken zal 

worden bij de evaluatie van de lokale 

omroep.Voor de zomer afronden 

proces met Dijkland. 

Stemverklaring( SGP) Waaijenberg. 

 

12 Vaststellen bestemmingsplan 
“Zuilichem, Vornstraat” 
 

 Voorstel is akkoord.(14) 

tegen GL, D66, PvdA , Fvd Schans 

(4). 

 

13 Regionale detailhandelsvisie 
 

 Amendement wordt ingediend door 

alle aanwezige fracties. 

Amendement wordt unaniem 

aangenomen(18). 

 

14 Bijdrage aan Businesscase 
Provinciaal Inpassingsplan  
 

 Stemverklaring FvdSchans stemt 

tegen vierde beslispunt . 

Stemverklaring D66 (Ummels) stemt 

tegen beslispunt 4. 

Stemverklaring PvdA van Wijk 

Stemverklaring GL Sluiter. 

Fractie GL stemt tegen het voorstel. 

 

Voorstel is akkoord met 

inachtneming van de aantekeningen 

van de fracties D66 en van der 

Schans. 

 

Wethouder Bragt zegt toe debat met 

raad over het uitvoeringsconvenant. 

 

15 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering dd 11 december 2014.. 
 

 De besluitenlijst van 11 december 

2014  wordt ongewijzigd vastgesteld 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. Muurling A. van den Bosch  



 


