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Besluitenlijst raad 12 november  2015 
 

Agendapunt Omschrijving van het voorstel Besluit 
 

1 Opening en mededelingen. 
 

Mevrouw Rachak (PvdA) is verlaat.  

2 Vaststelling van de agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3 Programmabegroting 2016 
 

Algemene beschouwingen fracties. 
Zie bijlagen t.b.v. de algemene beschouwingen in volgorde van sprekers website 
gemeenteraad Zaltbommel. 
 
SGP; 
Mede-indiener moties 2, 11 en 12  en  amendementen 1 en 2. 
 
ZVV;  
Motie 1 fietsverkeer  
Motie 2 betaald parkeren 
 
PvdA;  
Motie 3 woningwet 
Motie 4 windenergie 
Motie 5 prijs duurzaamheid 
 
ChristenUnie;  
Mede-indiener moties, moties 9,11, 12 en amendementen  1 en 2. 
 
D66;  
Motie 6 gezamenlijke stuurgroep. 
Motie 7 Vitenslocatie. 
 
CDA; 
Motie 8 parkeren Havendijk en Omhoeken. 
Amendement A1 Realisatie noodstroomaansluiting. 
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GL; 
Motie 9 ODR 
 
VVD; 
Amendement A2 gebiedsgericht werken 
Motie 10 restauratie onderhoud stadswallen 
 
Fvd Schans; 
Motie   11 Zonnepanelen op het gemeentekantoor 
 
Reactie college; 
Wethouder Zondag; 
Meerjarenperspectief is sluitend na burap. 
 
Wethouder  Bragt zegt de raad toe  
dat informatie m.b.t. de Torentuin in maart van 2016 aan de raad zal worden aangeboden.  
Wethouder Bragt zegt toe dat het hondepoepbeleid in nov/dec 2015 gereed zal zijn en aan 
de raad zal worden aangeboden. 
 
Wethouder Bragt zegt toe het Delta plan januari 2016 gereed te hebben voor behandeling 
door de raad. 
 
Wethouder Bragt merkt op dat de Bossche poort wordt meegenomen in de Visie 
Binnenstad. 
 
Wethouder Bragt zegt toe dat de Woonvisie gereed zal zijn (voorjaar 2016 in overleg met 
Maasdriel).n.a.v. motie. maart-juni  
 
Aanschaf materiaal streven om op aardgas te laten rijden. 
 
Groen in Zuilichem wethouder Bragt zegt n.a.v. de algemene beschouwingen toe met Boa 
te kijken of er maatregelen te nemen zijn. 
 
Waterzuivering in 2018. Stand van zaken. Wethouder zegt toe  vanuit stuurgroep begin 
januari informatienota naar de raad te sturen. 
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Wethouder Van Balken; 
Duurzaamheidsindex wordt onderschreven door wethouder van Balken. 
Wethouder v Balken zegt toe voor 21 maart 2015 inzichtelijk te maken waarom laag op de 
duurzaamheidsindex zitten. 
Windenergie staat gepland t.b.v.  behandeling in raadsvergadering van januari 2016. 
Wethouder Van Balken zegt toe dat windmolens een onderdeel zijn van de nota en 
een optie wordt in de nota. 
 
Wethouder van Balken zegt toe elektrische laadpalen te evalueren voor de zomer in 2016. 
 
N.a.v. de motie stadswallen zegt  burgemeester van den Bosch toe tezamen met 
wethouder van Balken restauratiegelden te zoeken.  
 
De suggestie om een thema-avond over zorg te organiseren voor de raad zal worden 
opgepakt (wethouder van Balken). 
 
Wethouder van Balken zegt toe de wettelijke audit verplichting  bij grote bedrijven (ODR) uit 
te laten zoeken en er schriftelijk over te rapporteren naar de raad.  
 
Wethouder Looijen; 
Wethouder Looijen zegt toe de raad te informeren over de nog op te richten stichting t.b.v 
verzelfstandiging van beide warenmarkten in het  eerste kwartaal van 2016. De 
verwachting is dat er overeenstemming is aan de hand van een businesscase. 
 
Wethouder zegt toe dat de raad in januari /feb 2016 geïnformeerd zal worden over de 
Maas Waal weg en o.m. de kruising Delwijnsestraat. 
 
N.a.v. onderwerp Vitens en buitenstad is de opdracht gegeven om ruimtelijk en 
economische onderzoeken uit te laten voeren. In de onderzoeken zullen de economische 
en ruimtelijke dwarsverbanden ten aanzien van dit onderwerp zichtbaar worden gemaakt. 
 
Wethouder Looijen zegt toe eerste kwartaal 2016 het onderwerp Tijningenplas te 
bespreken met inwoners. In het tweede kwartaal gereed t.b.v de raad. 
 
Burgemeester van den Bosch 
Burgemeester van den Bosch zegt toe de gemeenschappelijke regeling Veiligheids regio 
Brabant Noord mee te nemen in de raadswerkgroep regionale samenwerking verbonden 
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partijen. 
 
Motie 6 samenvoeging stuurgroepen Maasdriel Zaltbommel wordt ingetrokken door de 
indieners onder de toezegging van de burgemeester dat dit onderwerp als agendapunt 
wordt toegevoegd aan de eerste gezamenlijke stuurgroep vergadering in december 2015. 
 
Boa’s mogelijk een pilot. Op basis van de apv kan worden ingegrepen. Wethouder neemt 
de handschoen op. 
Onbereikbaarheid 112 wordt uitgezocht en in kaart gebracht. 
 
Motie 3 woningwet van 1 juli 2015 wordt ingetrokken door de indieners.  
Motie 7 Ronde Tafelbijeenkomst Vitenslocatie wordt ingetrokken door de indieners. 
 
Motie 12 Regionale samenwerking.wordt in tweede termijn door alle raads- fracties 
ingediend. 
 
Wethouder zegt toe naar de raad terug te koppelen wat het originele gereserveerde bedrag 
was voor het opstellen van de verkeersvisie en informatie daaromtrent januari 2016 aan te 
leveren aan de raad.  
 
Wethouder Looijen zegt de raad toe dat een informatienota over de kopgroep   23 
november a.s. gereed zal t.b.v. de raad. 
 
Wethouder Bragt zegt toe dat de omgevingswet samen met Maasdriel worden opgepakt. 
 
Stemming; 
A 1 Amendement gebiedsgericht werken wordt unaniem aangenomen (21) 
 
A2 Amendement noodstroomaansluiting in dorpshuizen wordt unaniem aangenomen (21) 
 
Stemverklaring Fvd Schans 
Voorstel Programmabegroting 2016 is unaniem akkoord (21). 
 
 
Motie 1;fietsverkeer Hedel/Ammerzoden Zaltbommel Waardenburg wordt aangenomen 
VVD, CDA GL, D66 ,FvdS, ZVV. 
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Motie 8 parkeren Havendijk en Omhoeken wordt aangenomen( muv D66 en PvdA(18) 
 
Motie 2 betaald parkeren in de binnenstad van Zaltbommel;  
Aangenomen (muv D66 en PvdA(18) 
 
Motie 4 plaatsing van voorzieningen tot het opwekken van windenergie wordt verworpen 
(muv de fracties PvdA, Gl en FvdS)  
 
Motie 5 duurzaamheidsprijs wordt verworpen (muv fracties PvdA, GL, FvdS)  
 
Motie 9 ODR/ Milieu wordt aangenomen. CDA, Gl. PvdA, Christen Unie, D66 FvdS, ZVV. 
 
Motie10 Restauratie en onderhoud stadswallen wordt aangenomen Gl, VVD, PvdA, 
Christen Unie, D66, FvdS, ZVV (17) muv de fractie SGP  
 
Motie11 zonnepanelen unaniem aangenomen(21) 
 
Motie12 regionale samenwerking wordt unaniem aangenomen(21). 
 

4 Conceptbegroting 2016 Werkzaak 

 

Wethouder Zondag geeft aan dat geen overkoepelende cliëntenraad is gerealiseerd. 
Wethouder Zondag zegt toe de vraag van raadslid Fernhout waarom de eerste twee jaren 
wordt gekozen voor het solidariteitsprincipe en in latere jaren hiervoor niet wordt gekozen 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
Stemverklaringen Buwalda (CDA), Rachak (PvdA) 
 
Het voorstel is akkoord.(19 ) m.u.v. de fractie PvdA . 
 

5 Sluiting 12.02 

 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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