
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 1 oktober 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Mevrouw Haubrich (ZVV)heeft zich 
afgemeld voor deze vergadering.(20) 
 
Mededeling van burgemeester  
A. van den Bosch inzake tijdelijke 
opvang (crisisopvang) van groep 
vluchtelingen (50 pp) in kern Aalst. 
  

2 Vaststelling van de agenda  De heer van Wijk verzoekt om 
toevoeging van een agendapunt mbt 
het vluchtelingenvraagstuk. Raad 
stemt unaniem in met het verzoek 
om agendering. Voorstel om dit als 
agendapunt 2a te agenderen. 
Akkoord. 
 

2a  Vluchtelingenproblematiek 
(toegevoegd agendapunt op verzoek 
van de raad ) 
 

 Inleiding de heer van Wijk (PvdA). 
Indiener motie 1 Opvang 
Vluchtelingen M1. 
 
Burgemeester van den Bosch heeft 
actieve rol mbt crisisopvang. 
College en raad gaan over politieke 
keuzes(noodopvang). 
 
Nav vragen van een aantal fracties 
over tijdstip van actieve 
communicatie merkt burgemeester 
van den Bosch op dat er niet eerder 
gecommuniceerd kon worden omdat 
nog niet duidelijk was of er behoefte 
was aan crisisopvang. Er wordt pas 
gecommuniceerd als zaken zeker 
zijn ter voorkoming van onrust. 
Burgemeester zal zich achteraf 
verantwoorden over de crisisopvang. 
 
Wethouder Bragt; 
Noodopvang is niet opgenomen in 
motie.  
 
College van B&W beoordeeld 2

e
 

week oktober het verzoek van de 
staatssecretaris naar tijdelijke 
opvang/noodopvang.  Inname van 
definitief standpunt door het college. 
College zal raad bij deze afweging 
actief betrekken.Stelt voor 



vervolgdebat af te wachten na deze 
informatieverstrekking door het 
college. 
  
Stand van zaken; Jaarlijks 46 
huisvestingsplaatsen voor 
statushouders. Voorsorteren op 
verhoging van de taakstelling naar 
70 plaatsen. 
 
Motie 1 wordt ingetrokken en motie 
wordt gewijzigd ingediend motie 2 . 
 
VVD dient ordevoorstel in om 
nieuwe motie(II) te betrekken bij 
volgende vergadering van de raad. 
 
Wethouder Bragt zeg toe onderzoek 
naar de mogelijkheden van 
andersoortige opvang dan 
crisisopvang op te pakken. 
 
Laatste gedachtestreepje tav de 
regelmatige rapportage wordt 
geschrapt in motie II door de 
indieners.  
Indiener N. van Wijk motie II wordt 
ingetrokken na toezeggingen 
wethouder m.b.t. toegezegd 
onderzoek en raadsdebat.  
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Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 
 
 
 

  
Fractie GL; mevrouw Sluiter heeft 
een vraag over de ingekomen brief 
van Stichting Veiliger Zaltbommel 
met het inspectierapport Sachem uit 
2014. Hierin staat een overtreding 
genoemd. Is bekend of die 
overtreding inmiddels is 
opgeheven? Heeft er een inspectie 
plaatsgevonden. Is bekend wat de 
resultaten zijn van deze inspectie? 
 
Schriftelijke reactie wordt toegezegd 
door wethouder Bragt..Verzoek van 
groep van der Schans, Fv.d.Schans  
om Inspectierapport 2015 toe te 
voegen ter  informatie aan de raad.  
 
Fractie ZVV , de heer K. Metz heeft 
mede namens de SGP een vraag 
hoe het college gaat reageren (of al 
gereageerd heeft op ingekomen 
stuk nummer 8 van de heer 
Verhorevoort? 
Wethouder looijen zegt toe spoedig 



met een schriftelijke reactie te 
komen. 
 

4 Regionale samenwerking 

 

 

 

 Fractie CDA, de heer J. Melse stelt 
een vraag over glasvezel, o.a.  
wat de zinsnedes in het Brabants 
Dagblad betekenen voor onze 
gemeente: "Het pilotproject in de 
Achterhoek kan daardoor slechts in 
zeer uitgeklede vorm worden 
uitgevoerd" en "Gedeputeerde Jan 
Markink heeft namelijk al laten weten 
dat het geld dat de provincie had 
gereserveerd voor de rest van 
Gelderland aan andere dingen 
uitgegeven gaat worden."  
 
Reactie wethouder Zondag; 
reactie in Achterhoek heeft 
vertraging. In rivierenland is een 
andere tactiek toegepast.(Voor meer 
informatie zie geluidsopname 
raadsvergadering 1 oktober jl.) 
 

 Vragenhalfuur 
 

 CDA. de heer Melse ; 
Heeft vragen aan het college of zij 
op de hoogte zijn van het Gelders 
Plussen beleid? 
Of het klopt dat Rivierenland tot nu 
toe geen zgn bouwsteen heeft 
aangeleverd (en bijv de regio 
Foodvalley en de Achterhoek wel/)  
Of zij er voor kunnen zorgen dat dit 
alsnog gaat gebeuren? 
 
Weth Bragt geeft aan dat de Regio 
Rivierenland niet meer gequipeerd is 
om deze dossiers op te pakken agv 
de nieuwe structuur. 
Naar de mening van het college 
zouden de voordelen ook gering zijn. 
 
Groep Fv.d.Schans, de heer F.v.d. 
Schans stelt mondelinge vragen nav 
de brief van voetbalvereniging Nivo 
Sparta van afgelopen weekend. 
Daarin wordt de suggestie gewekt 
dat het college afspraken heeft 
gemaakt met het bestuur van de 
voetbalvereniging. Daarover wil 
raadslid van der Schans het college t 
bevragen. 
 
Reactie wethouder Looijen; 
Opinierende nota naar de raad. 
Er komt nog een adviesnota op de 



terreinen waar de raad bevoegd is. 
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Besluitvorming 
/ Stemming 

Verordening op de 

vertrouwenscommissie 

herbenoeming burgemeester 

 

 Hamerstuk. Voorstel is unaniem 

akkoord (20).  
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Actualisatie meerjarenplanning 
bestemmingsplannen 
 

 Hamerstuk. Voorstel is unaniem 

akkoord(20). 

8 Beheersverordening Brakel, 
Gameren, Zaltbommel, Kerkwijk 
 
 

 Hamerstuk. Voorstel is unaniem 

akkoord. (20). 

9  Opheffing Gemeenschappelijke 
Regeling Lander 
 

 Hamerstuk. Voorstel is unaniem 

akkoord (20). 

10 Visie document voor een veilig thuis 
 

 Hamerstuk. Stemverklaringen SGP 

(van Ooijen)  ZVV (Robbemondt), 

CDA (Buwalda).D66 (Ummels) 

PvdA (Rachak) 

 

Voorstel is unaniem akkoord(20). 

 

11 Debat Integrale besluitvorming afsplitsing 
AVRI 

 Debatstuk.  

CDA dient amendement AI in mbt de 

financiele paragraaf.CDA/VVD/ 

PvdA /GL. 

Wethouder Zondag ondersteunt het 

amendement.  

 

Stemverklaring Fv.d.Schans voor 

Amendement 

 

Amendement I wordt unaniem 

aangenomen.(20) 

 

Voorstel aangenomen(19) voor 1 

stem tegen tegen Fv.d. Schans.  

 

12 Vaststellen bestemmingsplan 
Zaltbommel, Binnenstad 
 

 Debatstuk.  

Amendement II inzake wijziging 

verbeelding bestemmingsplan  wordt 

ingediend . Indiener ZVV, SGP, D66, 

Christen Unie en CDA .  

 

Amendement III inzake inwinnen 

schriftelijk advies wordt ingediend 

door de fractie VVD. 



 

Wethouder Bragt zegt toe bij 

herontwikkeling van de locatie 

Rabobank aandacht te besteden aan 

het herstellen van de stadsmuur op 

de plek waar deze bij de bouw van 

de Rabobank is doorbroken.  

 

Wethouder Bragt Amendementen II 

en III prima. 

 

Zonder brouwerij geen proeverij. 

Combinatie moet aanwezig zijn.  

Overgangstermijn enkele maanden 

na vaststelling bestemmingsplan. 

 

Er is een conceptbesluit genomen 

t.a.v. de openingstijden van het 

proeflokaal. Burgemeester  zegt toe 

het definitieve besluit m.b.t. de 

exploitatievergunning aan de raad 

toe te sturen. Er zal een jaar na de 

vergunninguitgifte worden 

geevalueerd. 

 

Wethouder Bragt zegt toe wat extra 

slagen maken in de communicatie 

naar inwoners als er sprake zijn van 

veranderingen in hun (leef)gebied. 

 

Amendement II verbeelding wordt 

aangenomen 

( 19) F v.d. Schans tegen(1). 

 

Stemverklaring ZVV(Metz), CDA 

(Melse) 

 

Amendement III schriftelijk advies 

wordt unaniem aangenomen (20) 

 

Stemverklaring CU(Grandia) 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20) 
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Subsidieverordening isolatie eigen 
woningen 2015 

  Debatstuk.  

 

Voorstel is unaniem akkoord(20). 
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Vaststellen besluitenlijsten 2 en 9 juli  
vorige raadsvergaderingen 

  

De besluitenlijsten van 2 juli en 9 juli 



 2015 worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

15 Sluiting.   

 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


