
  
 
 
 
Besluitenlijst raad  10 december 2015 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1  
 

Opening en mededelingen 
 

  De heer Metz (fractie ZVV) heeft 
zich afgemeld voor deze 
vergadering.  
 

2  Vaststelling van de agenda 
 

 De agenda wordt ongewijzigd  
vastgesteld. De burgemeester merkt 
op dat deze vergadering de laatste 
raadsvergadering van wethouder 
Van Balken zal zijn. 
 
Op voorstel van de heer de Looff zal 
vanwege het vele aanwezige publiek 
(leerlingen Cambium) de 
behandeling van de raadsagenda in 
omgekeerde volgorde plaatsvinden. 
Als eerste bespreekstuk zal de Visie 
Binnenstad worden behandeld.  
 
De heer de Gaaij zal wel voor de 
behandeling van de bespreekpunten 
als burgerlid de belofte worden 
afgenomen.  
 

3  
 

Ingekomen stukken en 
mededelingen. 
 
 

 Er zijn geen opmerkingen n.a.v. de 
ingekomen stukken en of 
mededelingen binnengekomen. 
 

4  

 

Regionale samenwerking/ 

Gemeenschappelijke Regelingen. 

 

 

 Geen opmerkingen. 

5  Vragenhalfuur. 
 

 Er zijn geen vragen binnengekomen 
t.b.v. het vragenhalfuur. 
 
 

6  

 
Afleggen eed –belofte burgerlid de 

heer W. de Gaaij. 

 

 De heer W. de Gaaij legt de belofte 

af als burgerlid. 

7 
Besluitvorming/ 
Stemming 
 

IPW Zuilichem, Nieuwstraat tussen 
18 en 20.  

 Stemverklaring PvdA Van Wijk  

Voorstel is unaniem akkoord.(20) 

8  Bestemmingsplan Buitengebied 
parapluplan Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20). 



9  Vaststellen structuurvisie 
WaalWeelde West 

 Voorstel is unaniem akkoord(20).  

 

 

10  
 

Begroting GGD 2016   Voorstel is unaniem akkoord (20).  

 

11  Notitie opvang vluchtelingen en 
statushouders. 

 Stemverklaring VVD Fernhout, CDA 

Melse, GL Sluiter, Ummels D66, 

PvdA van Wijk, FvdS FvdS, SGP 

Bok.   

 

Voorstel is unaniem akkoord (20).  

 

12 Debat  Wijziging Gemeenschappelijke 
regeling GGD Gelderland/Zuid 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20).  

 

13 Behandelvoorstel aangaande 
wijziging gemeenschappelijke 
regeling Projectbureau. 
Herstructurering Tuinbouw 
Bommelerwaard. 
 

 Stemverklaring PvdA, van Wijk. 

 

Voorstel is unaniem akkoord (20).  

 

14 Besluitvorming 1
e
 wijziging 

Gemeenschappelijke Regeling van 
de Omgevingsdienst Rivierenland 
(ODR). 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20).  

 

15 44
e
 wijziging van de regeling Regio 

Rivierenland. 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20).  

 

16 Wijziging gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid. 
 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20).  

 

17 Tweede bestuursrapportage 2015 
gemeente Zaltbommel. 
 

  

Wethouder Zondag zegt toe n.a.v. de 

vraag van de heer de Looff dat de 

incidentele overschrijding bij het 

Sportfondsenzwembad schriftelijk zal 

worden beantwoord. 

 

Wethouder Looijen zegt toe 

op korte termijn met voorstellen te 

komen t.a.v. binnensport-

accommodatie.  

 

Voorstel is unaniem akkoord (20).  

 

18 Behandelvoorstel aangaande eerste 
en tweede bestuursrapportage 2015 
Sociale Dienst Bommelerwaard 
(SDB). 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20).  

 



 

19 Belastingverordeningen 2016. 
Verordening forensenbelasting 2016, 
Verordening hondenbelasting 2016, 
Verordening lijkbezorgingsrechten 
2016, 
Verordening marktgelden 2016, 
Verordening onroerende-
zaakbelastingen 2016, 
Verordening parkeerbelasting 2016, 
Verordening precariobelasting 2016, 
Verordening rioolheffing,2016, 
Verordening roerende woon en 
bedrijfsruimtebelasting 2016, 
Verordenig toeristenbelasting 2016 
Legesverordening 2016. 
 

 T.a.v. verordening 

Lijkbezorgingsrechten stemverklaring 

van de SGP, Duijzer.  

 

 

Voorstel is unaniem akkoord. 

 

 

20 Centrumregeling zorgproducten 
Bommelerwaard en opheffen 
gemeenschappelijke regeling SDB. 
 

 N.a.v. vragen vanuit de raad ten 

aanzien van het inzichtelijk maken 

van een loket t.b.v. statushouders 

zegt  

Wethouder Zondag  toe 

dat er een afspraak is gemaakt 

tussen Werkzaak en Maasdriel dat 

op het kantoor van Zaltbommel aan 

de Hogeweg indien noodzakelijk 

spreekuren kunnen plaatsvinden. 

Centrumregeling is een tijdelijke 

oplossing. 

Streven om zo  mogelijk zorgtaken 

samen te incorporeren met 

gemeente Maasdriel. 

 

Stemverklaring PvdA, Rachak. 

 

Voorstel is unaniem akkoord (20).  

 

 

21 Meerjarenstrategie GGD Gelderland 
Zuid. 
 

 Wethouder van Balken zegt toe 

n.a.v. verzoek vanuit de raad de 

GGD uit te nodigen t.b.v. overleg 

stand van zaken en toekomstbeeld 

betreffende ‘ Veilig Thuis’. 

Wethouder van Balken zegt toe dat 

uitvoeringsplan eraan komt begin 

2016 waarin nauwgezet het 

onderwerp ‘Veilig Thuis’ aan bod zal 

komen. 

 

Voorstel is unaniem akkoord.(20)  

 



22  Visie Binnenstad. 
 

 Beeldvormend opiniërend besproken 

t.b.v. verdere uitwerking in 

uitvoeringsplannen. 

 

Motie pilot autovrij wordt ingediend 

namens de fracties CDA, ZVV, 

PvdA, D66, GL, FvdS. 

 

Wethouder Zondag merkt op dat in 

het kader van de uitvoeringsregeling 

de motie als zodanig kan worden 

opgepakt. 

 

Wethouder Zondag zegt toe ; 

Dat in het 2
e
 kwartaal 2016 het 

uitvoeringsprogramma Visie 

Binnenstad gepland staat. 

Alle ingebrachte suggesties van de 

raad betreffende de visie binnenstad 

zullen hierin worden meegenomen. 

In het 2
e
 kwartaal 2016 zal er een 

ronde tafelconferentie plaatsvinden 

m.b.t het onderwerp visie binnenstad 

en zal in het kader van 

burgerparticipatie het wijkplatform 

van de binnenstad o.m. betrokken 

worden. 

 

Fracties CDA, D66 , Gl, PvdA, FvdS, 

ZVV stemmen voor de motie(11’.  

Fracties SGP, VVD en Christen Unie 

stemmen tegen de motie (9).  

 

Motie wordt aangenomen (11) (zie 

bijlage). 

 

23 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering dd. 5 november 2015. 

 De besluitenlijst van 5 november en 

12 november 2015 worden 

ongewijzigd vastgesteld. 

 

24 Sluiting.  Afscheidsrede wethouder van 

Balken.  

Gevolgd door de toespraak van de 

nestor van de raad de heer A. 

Duijzer in het kader van het afscheid 

van wethouder Van Balken.  

 



 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


