
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 25 juni 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen 
 
 

 De heer Ummels fractie D66 en 
wethouder Van Balken namens het 
college is verhinderd voor deze 
vergadering. (20) (19) vanaf 21.50 uur 
(Battoul Rachak). 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 

 De raadsagenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3  
Ingekomen stukken en mededelingen 
 

  
Geen opmerkingen. 

4 Regionale samenwerking 

 

 

 

 

 Wethouder Looijen geeft een 
terugkoppeling n.a.v. de 
AB vergadering van de GGD. 
Ten aanzien van de jaarstukken GGD 
heeft de raad eerder zienswijze 
uitgebracht. Het AB heeft echter  een 
besluit genomen over een andere 
verdeling van het resultaat ten behoeve 
van Veilig Thuis. 
De raad ontvangt binnenkort een 
informatienota hierover. 
  
 

5 Vragenhalfuur 
 

 Er zijn geen vragen binnengekomen 
t.b.v. het vragenhalfuur. 

6 Voorjaarsnota 2016 

 

 Fractie SGP (zie bijlage voor de 

alg.besch.  

Amendement A1onkruidbestrijding. 

 

Fractie ZVV (zie bijlage voor de 

alg.besch).  

 

Fractie PvdA (zie bijlage voor de 

alg.besch).  

 

Fractie Christen Unie (zie bijlage voor 

de alg.besch).  

A2 (Christen Unie /VVD) 

Oenselsepoort. 

M 1  rotonde MaasWaalweg 

Christen Unie/ZVV 

 



Fractie Groen Links(zie bijlage voor de 

alg.besch).  

 

Fractie CDA(zie bijlage voor de 

alg.besch). 

M2 Slagkracht dorps en 

wijkcoordinatoren.  

Mede-indieners PvdA, GL ZVV SGP. 

 

M3 Markt Zaltbommel autovrij 

ZVV PvdA , F. v .d Schans. 

 

Fractie Fvd Schans (zie bijlage voor de 

alg.besch). 

 

Fractie VVD (zie bijlage voor de 

alg.besch). 

M 4 Jeugd op gezond gewicht VVD/ 

CDA. 

 

Korte reactie fracties op elkaars 

algemene beschouwingen. 

 

Reactie college; 

 

Wethouder Bragt zegt toe dat waar 

raadslid F vd Schans refereert naar de 

voorgestelde omzetting door PHTB van  

bedrijfswoning naar burgerwoning in 

Nieuwaal schriftelijk zal beantwoorden. 

 

Wethouder Looijen zegt toe  de raad te 

informeren over de stand van zaken 

proces samenwerking spoor-

gemeenten.  

 

Bolwerk meenemen in integrale visie 

cultuurhistorische bouwwerken.  

 

Wethouder zegt toe dat informatie over 

de fietsenstalling in Korte Steigerstraat 

binnenkort naar raad wordt verstuurd. 

 

Wethouder Looijen zegt toe evaluatie 

subsidiebeleid. 

 

Wethouder Looijen zegt toe juli a.s. 

informatie over glasvezel naar de raad 

te sturen. 



 

Burgemeester Van den Bosch zegt toe 

de raad in het najaar te betrekken bij 

de veiligheidsaspecten/situatie  in de 

Bommelerwaard. 

 

Reactie college n.a.v. ingediende 

amendementen en moties; 

A1 wordt ontraden. 

A2 prima 

M1 prima met die kanttekening dat 

Wethouder Looijen analyse wil maken 

van de situatie en financiële 

consequenties in beeld brengen. 

Indieners motie nemen deze 

kanttekening over. 

M2 prima. 

M3 prima. 

M4 prima. 

 

Stemming; 

A 1; verworpen(15)stemmen tegen (4) 

voor SGP. 

 

A2;; Verworpen. 

Christen Unie, VVD, CDA, F v d 

Schans(9) 

 

Voorstel voorjaarsnota unaniem 

aangenomen. 

 

Motie 1 ingetrokken door indieners 

Christen Unie/ZVV. 

 

Motie 2 unaniem aangenomen. 

 

Motie 3 aangenomen 

CDA, GL, PvdA, Christen Unie, FvdS , 

ZVV.(13)  

 

Motie 4 aangenomen. 

CDA, GL, VVD, PvdA, FvdS (7).  

 

 

 

 

 

7  
 

Wegenbeheerplan 2015/2018. 
 
 

 Het voorstel wordt unaniem 

vastgesteld(19). 



 

8 Het uitvoeringsprogramma Natuur, 
Landschap en Milieu 2015/2018 
 
  

 Wethouder zegt toe voor de nog 

openstaande vragen schriftelijk te 

beantwoorden. (Co2 afdruk)  

 

Wethouder zegt toe milieuzuinig 

bouwen voor 1 oktober a.s. te 

realiseren. 

 

Motie energiezuinig bouwen (unaniem)   

aangenomen(19). 

Wethouder Looijen (portefeuillehouder 

EZ) zegt toe bedrijven te stimuleren in 

het kader van duurzame 

energieopwekking en reductie Co2 . 

 

Het voorstel wordt unaniem 

vastgesteld.(19) 

Motie 1 wordt aangenomen. 

 

9  Beleidsevaluatie Integrale 
handhavingsnota 2010/2014 
 
 
 

 Het voorstel wordt unaniem  

vastgesteld(19). 

10 Verordening tot eerste wijziging van 
de verordening precariobelasting 
2015 
 
 
 

 Het voorstel wordt unaniem 

vastgesteld.(19) 

11 Vaststellen besluitenlijst 4 juni 2015 
 
 
 
 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

12 Sluiting  12.00 uur 

 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

 
de voorzitter,   

 
 
 

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

 


