
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 4 juni 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

  De heer Grandia(fractie Christen 
Unie)  en mevrouw Rachak (PvdA) 
hebben zich afgemeld voor deze 
vergadering. (19).  
 

2 In memoriam Burgemeester 
Harrewijn.  

 Burgemeester van den Bosch 
spreekt in memoriam uit. 
 

3  
Vaststelling van de agenda 
 
 
 

  
De raadsagenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

4 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 

 

 

 Er zijn geen opmerkingen 
binnengekomen n.a.v. de ingekomen 
stukken.  
 
Wethouder Van Balken merkt n.a.v. 
de schriftelijke vragen van de fractie 
D66 betreffende de huisartsenpost 
op dat de huisartsenpost in 
Zaltbommel niet wordt opgeheven. 
Er is klaarblijkelijk sprake van een 
miscommunicatie van de 
desbetreffende organisatie 
waaronder de verschillende 
huisartsenposten vallen. Er is 
inmiddels als een correctie ter zake 
gepubliceerd. 
De schriftelijke vragen van D66 zijn 
met de beantwoording door 
wethouder Van Balken beantwoord. 
 
 

5 Regionale samenwerking. 
 

 De heer de Looff vraagt zich af wat 
de reden is dat  het verslag van de 
GGD d.d. 11 december 2014 alsnog 
na een half jaar wordt nagestuurd 
naar de raad? 
Wethouder Van Balken 
verontschuldigt zich voor de verlate 
aanlevering. 
 

6 Vragenhalfuur 

 

 Er zijn geen vragen binnengekomen 

t.b.v. het vragenhalfuur. 

7 
Besluitvorming/ 

Jaarstukken 2014 gemeente 
Zaltbommel 

 Stemverklaring Schreuders (ZVV). 

 



Stemming  
 

Voorstel is unaniem akkoord(19). 

8 Verordening elektronische 
kennisgeving Zaltbommel 2015. 
 

 Stemverklaring Kesting (CU) 

Voorstel is unaniem akkoord(19). 

 

9  Jaarrekening 2014 van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
 

 Voorstel is unaniem akkoord(19). 

10 Programmabegroting 2016 en 
meerjarenraming 2017-2019 van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
 

 Voorstel is unaniem akkoord(19). 

11 Begroting 2016 Regio Rivierenland 
 

 Stemverklaring Ummels (D66) 

Voorstel is unaniem akkoord(19). 

 

12 Jaarstukken 2014 van GGD 
Gelderland-Zuid 
 
 

 Voorstel is unaniem akkoord (19). 

13 
Debat 

Recente ontwikkelingen op het 
gebied van de Poorterij  

 De heer Ummels (D66) vraagt 

expliciet aandacht voor de actieve 

informatieplicht van het college c.q. 

portefeuillehouder in het proces 

Poorterij. 

Op welke gronden is voor de nieuwe 

exploitant gekozen? 

Is er vertrouwen dat deze exploitant 

het anders doet? Hoe wordt er 

toezicht gehouden door het college? 

Over welk percentage van welke 

omzet gaat het? 

Status omzetting cultuur 

programma? Relatie NV gemeente 

Zaltbommel? Relatie positie 

commissaris /wethouder? 

 

Mevrouw Fernhout (VVD) pleidooi 

voor scheiding tussen NV en college. 

Heldere afspraken voor de toekomst. 

Meer inzicht verschaft periodieke 

rapportage. 

Uitvoerende controle? 

Verzoek om procesvoorstel 

betreffende informatievoorziening 

naar de raad. 

Onderschrift college klavermodel. 

Toelichting bedrag curator? 

Lening die verstrekt is. 

Waarom vestiging pandrecht? 

CMN groep. 

 



 

Wethouder Zondag; 

- informatieverstrekking 

- communicatie faillissement 

- Bestuursstructuur. 

 

-Reguliere informatieverstrekking niet 

voldoende geregeld. Wethouder zegt 

toe procesvoorstel naar de raad 

inzake relevante ontwikkelingen 

Poorterij. 

 

- De raad is via een informatienota 

over het faillissement geïnformeerd. 

Tijdens de behandeling op 9 april in 

de carrousel is dit onderwerp 

behandeld. 

Wethouder Zondag zegt toe om 

(gedetailleerde) vragen van de raad 

alsnog schriftelijk te beantwoorden. 

 

-Wethouder gaat bekijken wat de 

mogelijkheden zijn om tot een 

nieuwe opzet te komen waarin 

scheiding tussen NV en college kan 

worden bewerkstelligd. 

Keuze voor CMN groep vanwege 

dezelfde ideeën als het college en de 

andere NV partij.  

Er zijn afspraken gemaakt met de 

CMN groep over toezicht en 

percentages. Per kwartaal is er 

overleg over de omzet. 

 

D66; Wanneer worden de gedane 

toezeggingen aan de raad 

gerealiseerd? 

Verzoek om stichting podiumkunst 

en CMN groep uit te nodigen in de 

carrousel. 

 

Wethouder Zondag zegt toe 

betrokken partijen uit te nodigen 

t.b.v. carrousel 18 juni a.s. 

Gekoppeld aan kwartaalgesprekken 

met CMN groep zal de raad 

periodiek worden geïnformeerd. 

Een procesvoorstel m.b.t. de 

informatievoorziening naar de raad 



zal na het zomerreces 2015 gereed 

zijn voor aanbieding aan de 

gemeenteraad. 

 

14  Voorbereidingskrediet Kademuur 
Veerweg 

 Motie kademuur Veerweg wordt 

ingediend namens de fracties 

ZVV/VVD.  

Wethouder Looijen zegt toe bereid te 

zijn de motie over te nemen. De 

wethouder merkt op dat hij dit najaar 

met een voorstel parkeernota komt 

richting de raad.  

 

Voorstel wordt unaniem 

vastgesteld(19). 

 

Stemverklaring FvdS (FvdS) 

Motie wordt n.a.v. de toezegging van 

wethouder Looijen door de indieners 

ingetrokken. 

 

15 Ontwerpbegroting 2016 va 
Projectbureau Herstructurering 
Tuinbouw Bommelerwaard. 
 

 Amendement I wordt ingediend 

namens de fracties(SGP, CDA, CU , 

D66 . 

Amendement II wordt ingediend door 

fractie FvdS. 

 

Reactie college; 

1 januari 2017 zal er opnieuw 

worden aanbesteed. Na 2017 sprake 

van andere verhouding t.a.v. het 

PHTB 

 

Verzoek van Fvds om over de jaren 

2014 en 2015 de contracten met de 

directeur PHTB te kunnen inzien. 

Wethouder Bragt zegt toe hierin te 

zullen voorzien. 

 

Reactie college; amendement I 

positief. 

Amendement II overbodig. 

 

Amendement II  

fvd Schans en PvdA (2) stemmen 

voor. Amendement wordt 

verworpen(17). 

 

Amendement I aangenomen(19) 



(fracties VVD, SGP, GL, CU, 

ZVV,PvdA, D66, CDA, FvdS). 

 

Voorstel unaniem (gewijzigd) 

aangenomen. 

 

 

 

16 Vaststellen besluitenlijst 23 april 
2015 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

17.  Sluiting.   

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


