
  
 
 
 
Besluitenlijst raad  2 juli 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1  
 

Opening en mededelingen 
 

  Mevrouw Rachak (PvdA) en mevrouw 
Haubrich (ZVV)  hebben zich 
afgemeld voor deze vergadering.  
De heer Kesting en de heer Ooijen zijn 
verlaat. 
 

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. 

 

 

 Mevrouw Sluiter merkt op dat het 
Regionaal Archief Rivierenland een 
nieuwe website heeft. 

5  Vragenhalfuur. 
 

 Mevrouw Sluiter en de heer van der 
Schans stellen vervolgvragen nav de 
schriftelijke vragen over de 
beantwoording lichtreclame aan de 
N322. 
 
- De kaders die door de raad zijn 
gesteld worden niet gehanteerd. Hoe 
kan dit? 
 
Reactie wethouder Bragt; Heeft te 
maken met de welzijnsnota. In 
bijzondere gevallen mogen afwijken 
op de inhoud. Welstandcie beoordeeld 
op inhoud. B&W conformeert zich 
hieraan. 
Formeel welstandsadvies en daarna 
B&W besluit, afwijken mag.  
Wethouder zegt naar casus te willen 
kijken!!! 
 
De heer van der Schans Afgeweken 
van kaders enkel esthetische 
aspecten bekeken, hoe is de integrale 
afweging gedaan? 
De heer de Looff.. 
 
Reactie wethouder; 
Welstandscie binnen de kaders 



afwijken 
 
Wethouder zegt toe te evalueren. 
 

6 
Besluitvorming/ 
Stemming  

 

Actieplan Vrije tijdseconomie  

 

 Stemverklaring SGP(Bok), ZZV 

(Metz), D66 (Ummels), CDA (Melse), 

Christen Unie  (Grandia) VVD 

(Fernhout). 

 Voorstel is unaniem akkoord.(18) 

 

7  
 

Basismobiliteit 2017-2019 
 

 Stemverklaring CDA (Melse). 

Voorstel is unaniem akkoord (18). 

 

8 Debat 
 

Vaststellen gewijzigde verordening 
starterslening 

 Fractie PvdA dient amendement in 

A1(zie bijlage) inzake Vaststelling 

gewijzigde verordening starterslening. 

 

Reactie college; 

Verkopen van sociale huurwoningen 

genereert inkomsten, huurmatiging en 

stimuleert bouw van nieuwe 

woningen(ontwikkelargument). 

  

Het amendement wordt verworpen  

 PvdA voor (1) (18) stemmen tegen. 

 

Het voorstel is unaniem akkoord.(19) 

 

9  Prestatieovereenkomst 
Stichting Podiumkunst Zaltbommel 
 

 Fractie ZVV, CU, CDA en VVD dienen 

amendement in A2 (zie 

bijlage)prestatieovk podiumkunst Zb. 

 

Verzoek om uitnodiging CMN groep 

om zich te presenteren aan 

raad/carrousel (Fractie D66) 

 

De heer Melse verzoekt per kwartaal 

om  inzage in besteding 

podiumgelden? (conform eerdere 

toezegging carrousel). 

 

Reactie college; 

Positief over amendement. 

Wethouder Looijen zegt toe 

kwartaalrapportages aan de raad te 

verstrekken. 

Wethouder Looijen zegt toe CMN 

groep te vragen zich te presenteren 

aan de raad en volledige transparantie 



te betrachten in hun 

informatievoorziening aan de raad. 

Stemverklaringen D66 (Ummels) , 

FvdS (FvdS), CDA (Melse),  

 

Amendement ZVV, F vd S, D66, 

Christen Unie, PvdA, GL, VVD, CDA. 

SGP tegen (4) 

 

Voorstel is akkoord(15). SGP fractie 

stemt tegen (4)  

 

 

 

10  
 

Vaststellen Structuurvisie 
WaalWeelde 
 

 Fractie PvdA dient amendement in A3 

(zie bijlage)( medeindieners VVD, CU, 

D66, ZVV, CDA, SGP, FvdS, ). 

 

 

Amendement wordt aangenomen (18) 

muv fractie GL. 

 

Voorstel is unaniem akkoord.  

 

9  Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering dd 25 juni 2015. 

 De besluitenlijst van 25 juni wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


