
  
 
 
 
Besluitenlijst raad 5 november 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 De heer Robbemondt (ZVV) en Melse 
(CDA) hebben zich afgemeld voor 
deze vergadering (19).  
 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 

 De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 
 
 

 Mevrouw Sluiter (GL)refereert naar 
de brief van de FNV waarin de zorg 
wordt uitgesproken over het beperkt 
aantal plaatsen voor beschut werk. 
Het gaat hier om mensen die niet 
binnen de reguliere arbeidsmarkt 
terecht kunnen. De daadwerkelijke 
realisering schijnt ver achter te lopen 
bij de benodigde werkplekken. De 
vraag aan de wethouder is of dat in 
Zaltbommel ook speelt en als dat zo 
is, hoe dat opgelost gaat worden. 
 
Wethouder Zondag geeft aan dat in 
het Algemeen Bestuur van Lander in 
2014 beschut werken is doorgezet. 
Nieuw beschut zit in de 
gereedschapskist en draait mee met 
de pilot participatiewet. De 
aanscherping nieuw beschut werken 
is om te proberen snel tot plaatsing 
te komen. Zaltbommel is een 
van de weinige regio´s die beschut 
werken in het pakket hebben zitten. 
 

4 Regionale samenwerking. 

 

 

 

 De heer de Looff als 
vertegenwoordiger van de Regionale 
agendacommissie refereert naar de 
veranderende rol van de gemeenten 
en gemeenteraden in het 
gebiedsproces met de Provincie. 
De afspraak binnen het RAC is 
gemaakt dat regionale moties onder 
de aandacht worden gebracht van de 
gezamenlijk raden binnen de Regio 
Rivierenland. 
Veel zaken zijn echter ongebundeld 
en worden gefragmenteerd 
aangeleverd. 
Vandaag zijn er nog regionale 
stukken toegevoegd aan de agenda.  



Kortheidshalve wordt verwezen naar 
het verslag van het Algemeen 
Bestuur AB GGD en verwijzing naar 
wonen. 
De centrale vraag is wat we als raad 
gaan doen in relatie tot het 
gebiedsproces met de provincie? 
Mede gezien de motie en brief van 
gemeente Buren waarin een pleidooi 
wordt gehouden voor samenwerking 
met Regio. 
 
Inventariserend zijn de reacties van 
de fracties dat de impact van de 
motie niet goed te overzien is maar 
dat er wel iets mee gedaan moet 
worden. Hoe gaan we dit verder in 
het proces borgen. 
 
 
Reactie wethouder Zondag; 
Er is aansluiting van de Gelderse 
Corridor. Vanuit drie 
speerpuntenberaden met 
woordvoerderschap Tiel is er sprake 
van gebiedsopgaven die verbonden 
zijn aan economie arbeid ev.  
Provincie Gelderland vraagt input van 
de Regio´s. Processen en 
samenwerking zijn al gezocht. 
Moties uit de Regio Rivierenland 
ondersteunen wat we al aan het doen 
zijn. Er zal namens alle gemeenten 
gebiedsgericht gewerkt moet worden. 
Herkenbaarheid van de individuele 
gemeenten zal hierdoor echter 
verminderen. 
 
Afgesproken wordt dat dit onderwerp 
terugkomt op de agenda en zal 
worden geëvalueerd. 
 
De heer van der Schans (Groep van 
der Schans) n.a.v. basismobiliteit; 
Heeft de wethouder kennisgenomen 
van de visie van Juijn die samen met 
Arriva heeft ontwikkeld, onder andere 
gericht op leerlingenvervoer.  
 
Dit concept is succesvol in de 
Achterhoek gepresenteerd en 
geïntroduceerd.  
Wethouder Looijen merkt op dat hij 
niet bekend is met dit concept mede 
vanwege het feit dat de 
basismobiliteit vooral via de Regio 



verloopt. Het nieuwe contract biedt 
ruimte voor innovatieve concepten én 
om er andere vervoersbehoeften in 
op te nemen in de loop der tijd. 
 
De heer van der Schans vraagt 
vervolgens of de wethouder zijn 
opvatting kan geven aan de raad om 
een impuls te geven aan de 
ontwikkeling van deze basismobiliteit.  
 
Wethouder Looijen geeft aan dat hij 
dit op dit moment niet kan maar wel is 
geïnteresseerd Bepaalde 
basisvormen zijn wel toegestaan. De 
heer van der Schans verzoekt de 
wethouder om informatie aan de 
raad. Wethouder Looijen zegt toe de 
raad te informeren. 
 
 

5 Vragenhalfuur 
 

 Vragen van de heer Metz (ZVV) over 
de restauratie van het 
Mansveldgemaal in Poederoijen. Is 
de restauratie binnen de gegeven 
termijn  afgerond? 
Wethouder Van Balken merkt op dat 
er nog niets is gebeurd. 
Er moest eerst een Flora & fauna 
onderzoek t worden uitgevoerd. 
Er is een jaar uitstel gekregen van de 
provincie. 1 november 2016 is de 
restauratie gereed. Subsidiebedrag 
blijft behouden 
Aanbesteding loopt in december a.s. 
bekend wie het gaat uitvoeren. 
 
 

6 
Besluitvorming/ 
Stemming 

Vaststellen bestemmingsplan 

Nederhemert, Nijverheidssstraat  7 

en 8a 

 

 Unaniem akkoord (19) 

7  
 

IPW Niieuwaal, Kerkstraat naast 22 
verlenen medewerking, vaststellen 
richtlijnen 
 

 Stemverklaring  F vd Schans (groep 

van der Schans). 

 

Unaniem Akkoord (19) 

8 IPW Bruchem, Peperstraat naast 28 
verlenen medewerking, vaststellen 
richtlijnen 
 

 Unaniem akkoord (19) 

9  Wijziging van de APV 2016 
 
 

 Unaniem akkoord (19) 

10 Intrekking en benoeming burgerlid  19 geldige stemmen voor benoeming 



 uitgebracht.  

 

Voorstel is unaniem akkoord(19). 

 

11 
Debat 

Vaststellen bestemmingsplan 
Zaltbommel Beersteeg. 
 

 N.a.v. een vraag van de heer van der 

Schans over inpassing van 

duurzaamheid zal Wethouder Bragt 

samen met collega wethouder 

ontwikkelaar duurzaamheid extra 

stappen ondernemen richting 

duurzaamheid bij de te bouwen 

woningen. 

Met duurzaamheidslening kijken of 

het mogelijk is boven de 5 panelen uit 

te komen. Echter maatregelen zijn 

niet afdwingbaar. 

Wethouder zegt toe signaal m.b.t. 

inpassing duurzaamheid mee te 

nemen. 

 

Voorstel is unaniem akkoord (19). 

 

12 Beheerplan gebouwen in combinatie 
met optimalisatie vastgoed. 
 

 Amendement ingediend door de 

fracties SGP, VVD, CU, CDA, D66, 

PvdA, ZVV. 

 

Wethouder Bragt geeft aan geen 

probleem te hebben met dit 

amendement. 

 

Amendement wordt unaniem 

vastgesteld (19). 

 

Voorstel gewijzigd vastgesteld(19). 

13 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering van 1 oktober. 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd  

14. Sluiting.   

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


