
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  5 maart 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen 
 
 

  Wethouder Van Balken is verlaat 
vanwege werkverplichtingen 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 

 De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld 

3  
Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
 

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

4 Regionale samenwerking. 

 

 

 

 

  
Mevr. Sluiter nav verslag 
informatieavond basismobiliteit 
Regio Rivierenland inzake uitstel 
provincie. Wanneer is er tbv de 
gemeenteraad inspraak in het 
onderhavige proces?  
 
Weth. Looijen; Provincie heeft 
uitstel gegeven. Informatienota 
mbt dit onderwerp komt eraan. Er 
is een informatiebijeenkomst 
onlangs geweest over mobiliteit 
tbv de raden. 
 

5 Vragenhalfuur. 
 

 Er zijn geen vragen 
binnengekomen tbv het 
vragenhalfuur. 

6 
Besluitvorming/ 
Stemming  
 

Definitief vaststellen functiewaardering 

en wijziging formatie griffie 

 Het voorstel wordt unaniem 

aangenomen.(21) 

  

7 Intentieverklaring 
SamenwerkingMaasdrielZaltbommel. 
 

 De heer Melse(CDA); 

Besef noodzaak gegroeid tot 

schaalvergroting 

Raad aan het stuur 

Orientatie op Den Bosch. 

Samenwerking op operationeel en 

tactisch niveau wordt onderzocht. 

Op tactisch niveau Maas Waalweg 

voornemen om breed in gesprekte 

gaan met elkaar. 

Op basis van zakelijke afwegingen 



keuze maken  

plaatsing afdelingen. 

De heer Bok(SGP); 

Alg beschouwingen 2013. 

Geen steun voor 

herindelingscenario. 

Samenwerking kritisch volgen. 

De heer Schreuders(ZVV); 

Optimalisatie kwaliteit en beleid 

richting dienstverlening inwoners. 

Resultaat moet voorop blijven 

staan. 

Toegevoegde waarde. Regelmatig 

onderwerp van reflectie en 

bezinning. 

De heer Ummels(D66); 

Reeds lang voorstander van een 

intensieve samenwerking. 

Geen limitatieve opsomming mbt 

de diverse niveaus van 

samenwerking., Aandacht voor 

vrijetijdseconomie.Wie is trekker 

van de samenwerking? 

Nadrukkelijk aandacht voor 

communicatie tussen raden, 

ambtelijke organisatie en 

inwoners. 

De heer de Looff(VVD); 

Verzoek aan burgemeester om 

nadrukkelijk vanuit de intentie te 

blijven acteren. 

Mevr Sluiter(GL). 

Samen op stap eventuele 

vervolgstappen richting andere 

samenwerkingspartners samen 

met Maasdriel. 

De heer van Wijk(PvdA); 

Deze intentieverklaring  gaat niet 

alleen over efficientie maar ook 

over kwaliteit. 

Tactisch zwembad en theater.  

Zwembad onderzoek van eigen 

zwembad in Zaltbommel. 

Verzoek om tijdig geinformeerd te 

worden voor 1 juli 2015. 

Fractie PvdA dient motie in over 

Uitvoering verkenning 

zwemvoorziening.Motie1(zie 

bijlage)  



 

De heer Kesting(Christen Unie); 

Steun voor intentieverklaring. 

Samenwerking geen fusie. 

De heer van der 

Schans(FvdSchans) 

Samenwerking zal in de toekomst 

soms pijn gaan doen. 

Voorbode fusie logisch vervolg.  

 

Weth Looijen nav motie PvdA; 

Plan van aanpak ligt klaar en 

informatienota nagenoeg gereed. 

College is van mening dat de 

motie overbodig is en ontraadt de 

motie. 

 

Voorstel is unaniem akkoord(21). 

 

Motie stemverklaring SGP(bok), 

VVD(de Looff), CDA(Melse), 

(GL)Sluijter, ZVV (Metz) 

PvdA(van Wijk) 

Motie uitvoering verkenning 

zwemvoorziening verworpen 

met19 stemmen tegen 2 stemmen 

voor(PvdA). 

 

8 Twitteruitingen raadslid van der Schans 
d.d. 2 februari jl inzake wietplantage. 
 

 De heer Kesting(Christen Unie). 

Heeft u onderzoek en of aangifte 

gedaan nav uw aantijgingen? 

De heer Metz(ZVV); Uitlatingen 

niets te maken met vrijheid van 

meningsuiting enkel insinuaties. 

De heer Bok(SGP); Waarop zijn 

de suggestieve insinuaties 

gebaseerd? Herkend 

portefeuillehouder iets van deze 

insinuaties? 

Reactie F van der Schans; 

Van der Schans heeft zijn 

verwondering verwoord over 

toevalligheden. 

 

De heer Buwalda(CDA) geen 

behoefte om tijdens de 

raadsvergadering dit onderwerp uit 

te vergroten en derhalve aandacht 

aan dit onderwerp te schenken, 



Sluiter(GL); idem 

Van Wijk(PvdA); niet in de raad 

bespreken. 

 

Burgemeester van den Bosch 

geeft aan trots te zijn op de politie 

Bommelerwaard.. 

De burgemeester heeft  geen 

aanwijzingen voor het gestelde 

door van der Schans. Zaak voor 

politie en openbaar ministerie 

 

9  Nota reserves en voorzieningen. 
 

 De voorzitter van het 

auditcommissie van de raad de 

heer de Looff merkt op dat 

negatieve reserves niet kunnen 

worden toegelaten. 

Verzoek om toelichting door 

portefeuillehouder Zondag. 

 

Wethouder Zondag onderschrijft 

opmerking auditcie dat je geen 

negatieve reserves kunt hebben. 

 De prognose voor de rekening is 

echter een positieve stand op de 

reserve. “ Stand van zaken” bij 

rekening wordt positief.  

 

De heer Waaijenberg(SGP) merkt 

op dat bij het volgende 

agendapunt eveneens de 

negatieve vaststelling van de 

negatieve reserve grondbedrijf 

voor ligt ter besluitvorming. 

 

 

Fracties CDA en SGP dienen 

amendement in mbt reserve 

Vitens. Aard van de opbrengst 

wordt andersoortig gevonden . 

 

Reactie Wethouder Zondag nav 

amendement; Amendement 

overbodig.De functie Vitens komt 

te vervallen heeft geen nut. 

Opdracht bij de voorjaarsnota om 

reserve in te zetten. Dan komt er 

een integraal dekkingsplan 

 



Amendement wordt in stemming 

gebracht. 

Amendement wordt verworpen 

(10), stemmen voor( CDA, SGP, 

PvdA, D66, Fvd )11 stemmen 

tegen (ZVV, Christen Unie, GL, 

VVD). 

 

Voorstel wordt unaniem 

aangenomen(21). 

 

 

10 Gemeentelijke grondexploitaties. 
 

 Amendement wordt door de 

fracties SGP/VVD/ ZVV ingediend. 

College akkoord met Amendement 

 

Amendement unaniem 

aangenomen. Het gewijzigde 

voorstel wordt unaniem 

aangenomen(21).  

 

11  Vaststellen besluitenlijst 22 januari 
2015. 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


