
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 9 juli 2015 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Mevrouw Rachak (PvdA), mevrouw 
Sluiter(GL), mevrouw Haubrich(ZVV) 
en  de heer Duijzer (SGP) hebben 
zich afgemeld voor deze 
vergadering.(17) 

Bij agendapunt 6 Plan van aanpak 

implementatie Samenwerking 

Bommelerwaard 
Wordt de raad verzocht de heren 
Wesseling en Stolk van Berenschot 
deel te laten nemen aan de 
vergadering. Akkoord 
 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 De heer de Looff (VVD) verzoekt de 
raad een agendapunt toe te voegen 
aan de raadsagenda nl. de 
benoeming van een burgerlid ten 
behoeve van de fractie VVD. 
Het agendapunt wordt met 
instemming van de raad toegevoegd 
als agendapunt  
11 a. 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 n.v.t. 

4 Regionale samenwerking. 
 

 n.v.t. 

5 Vragenhalfuur 
 

 De heer van der Schans stelt 
mondelinge vragen over de gehele 
procedure m.b.t. de vervanging van 
het wegdek in Kerkwijk; 
vooronderzoek, communicatie, 
uitvoering en begeleiding van het 
werk Delwijnen. 
 
De heer Metz stelt vragen inzake 
communicatie Vitens (zie bijlage)  
 
Vervolgvragen Ummels (D66) 
Zie voor alle vragen en 
beantwoording namens het college 



het videoverslag van de 
raadsvergadering 
www.gemeenteraadzaltbommel.nl/ 
 
 

6 Debat Plan van aanpak 

implementatie 

Samenwerking 

Bommelerwaard 

 

 Beknopte aandachtspunten per 

fracties; 

SGP; akkoord met kavels   

voorbehoud ten aanzien van lid  1 

van het raadsbesluit. 

Eindbestemming? 

ZVV; stemt in met plan van aanpak.  

CDA; pleidooi voor effectieve sturing 

m.b.t. organisatiemodel. 

D66; pleidooi voor een stuurgroep 

Bommelerwaard ter voorbereiding 

besluitvorming raden.  

PvdA; pleidooi voor gebiedsgericht 

werken naar Bommelerwaardse 

schaal uitwerken. Geen herindelings-

scenario. 

CU; Akkoord met voorstel. 

Geen herindelingsscenario. 

VVD; Plan van aanpak, gemene 

deler waarmee verder kan worden 

gebouwd. 

F. v.d. Schans; ”De som is meer dan 

het geheel der delen”. 

 

Stemverklaring CDA (Melse) , SGP 

(Bok),voorbehoud lid 1, PvdA(van 

Wijk), ZVV (Metz), 

  

 

Voorstel is unaniem akkoord (17). 

 

Burgemeester van den Bosch zegt 

toe dat de behandeling van dit 

agendapunt in notulen zal worden 

uitgewerkt.  

 

7 
besluitvorming/stemming  
 

Vaststelling gewijzigd 
bestemmingsplan 
Zaltbommel van 
Voordenpark. 
 

 Stemverklaring F.vd.S (F vd S) , SGP 

(Bok),  

 

Voorstel is akkoord(16).  

Fractie Fvd S stemt tegen(1) 

 

8 Notitie overdracht 
buitenonderhoud onderwijs 
 

 Stemverklaring CU (Kesting). 

 

Voorstel is unaniem akkoord(17). 



 

9  1
e
 Bestuursrapportage 

2015 
 

 Voorstel is unaniem akkoord (17). 

 

 

10 Wijziging van RvO voor 
vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de 
raad 2014. 
 

 Voorstel is unaniem akkoord.(17) 

11 Intrekking en benoeming 
voorzitters carrousel. 
 

 Er wordt gestemd met stembriefjes. 

Er zijn 17 geldige stemmen 

uitgebracht. 

1 stem tegen J.v. Overvest  

Allen benoemd. 

 

11a Benoeming burgerlid  
 

 Er wordt gestemd met stembriefjes. 

Er zijn 17 geldige stemmen 

uitgebracht. 

Unaniem benoemd. 

  

12 
Aanwijzing 

plaatsvervangend 

raadsgriffier. 

 

 Voorstel unaniem akkoord. (17) 

13.  Sluiting.   

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


