
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  11 december 2014 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen 
 
 

  Burg van den Bosch en mevrouw 
Rachak zijn verlaat.  
Plv voorzitter de heer Metz 
vervangt de raadsvoorzitter. 
De heer Melse verzoekt het 
agendapunt Beschikbaar stellen 
voorbereidingskrediet 
bestemmingsplan Zaltbommel, De 
Wildeman II als bespreekstuk te 
agenderen. 
 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 

 Het agendapunt fiets prive is op  
verzoek van het college van de 
agenda afgehaald. 
Het agendapunt Beschikbaar 
stellen voorbereidingskrediet 
bestemmingsplan Zaltbommel, De 
Wildeman II wordt als laatste 
agendapunt als bespreekstuk 
behandeld. 
De agenda wordt verder conform 
vastgesteld. 

3  
Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
 

  
Er zijn geen opmerkingen nav de 
ingekomen stukken en of 
mededelingen binnengekomen. 
 

4 Regionale samenwerking. 

 

 

 

 

 Wethouder Looijen; 
- Informatie over Logistieke Hotspot 
2015 wordt naar de raad binnenkort 
gemaild. 
- Informatie over terugkoppeling 
avond over Vrijetijdseconomie van 
8 december jl volgt. 
-Aanleg sportpark Middelweide is 
vandaag11 december  begonnen. 
Verwijzing naar persbericht. 
 
De heer Melse; 
Wat is de stand van zaken tav 
informatieverstrekking Breedband 
naar de raad? 
Reactie wethouder Looijen; 
Binnenkort adviesnota naar de raad 
a.s. carrousel en raad.(cyclus 
januari 2015)  
 



De heer Ummels; 
Vragen nav stand van zaken 
vervolgacties bijeenkomst te 
Tiel.Krachtig bestuur Gelderland’’    
 
Wat is de positie van het DB in 
relatie tot afgevaardigde namens 
het college Zaltbommel? 
Reactie college  naar raadsleden? 
 
Algeheel is bij de raad na een korte 
peiling geen behoefte aan een 
reactie naar de stuurgroep. 
Bespreken van dit agendapunt in 
a.s. presidium. 
 
 
Reactie college; 
Wethouder Zondag  verwijst naar 
meerderheidsstandpunt DB Regio 
Rivierenland.Verdere uitleg zal 
schrifteljk worden beantwoord. 
  

5 a. Vragenhalfuur. 
b. Beediging de heer Zwanziger  

 Vragenhalfuur. De heer van der 
Schans heeft aangegeven vragen 
te willen stellen over Sachem 
 
F. van der Schans 
informatievoorziening inzake 
Sachem. 1 juli 2011 20mln, 
26 augustus 2011 40 mln? 
In bestuurlijke verslag van  
Feb 2013 wordt melding gemaakt 
van informatie uit aug 2011! 
 
-Hoe kan het dat de berekende 
verplaatsingskoten zijn gehalveerd? 
-Waarom heeft het college de raad 
niet actief geinformeerd ? 
- Waarom komen deze documenten 
niet op tafel bij het dossier uit 
2011? 
-Hoe wordt geborgd welke 
documenten gearchiveerd worden 
na raadsbehandeling?  
 
Wethouder zegt toe de vragen 
schriftelijk te  beantwoorden. 
 
De heer Zwanziger wordt de belofte 
afgenomen als burgerlid voor de 
fractie ZVV. 
De heer Zwanziger was al eerder 
benoemd als burgerlid. 
 

6 Aanpassing  Voorstel unaniem akkoord 



Besluitvorming/ 
Stemming  
 

onderwijshuisvestingsverordening als 

gevolg van overdracht 

buitenonderhoud primair onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

7 Beschikbaar stellen 
voorbereidingskrediet 
bestemmingsplan Zaltbommel, De 
Wildeman II 
 

 Bespreekstuk op verzoek van 

fractie CDA . Wordt als laatste 

agendapunt behandeld op deze 

agenda.. 

Verzoek fractie CDA om financiele 

onderbouwing. 

Wethouder zegt toe  onderbouwing 

nader te verstrekken. 

 

Voorstel is unaniem akkoord. 

(20)(de heer de Looff afwezig bij 

stemming) 

8 Vaststellen Reglement van Orde voor 
de gemeenteraad van Zaltbommel 
 

 Voorstel unaniem akkoord (21) 

9 Debat Besluit van algemeen belang Wet 
Markt en Overheid 
 

 Voorstel is unaniem akkoord(21). 

10 Belastingverordeningen 2015. 
 

 - Verordening 

forensenbelasting 2015; 

- Verordening 

hondenbelasting 2015; 

- Verordening 

lijkbezorgingsrechten 2015; 

(stemverklaring 

Waaijenberg( SGP) 

- Verordening marktgelden 

2015; 

- Verordening onroerende-

zaakbelastingen 2015; 

Waaijenberg, SGP) 

- Verordening 

parkeerbelastingen 2015; 

- Verordening 

precariobelasting 2015; 

- Verordening rioolheffing 

2015; 

- Verordening roerende 

woon- en 

bedrijfsruimtebelasting 

2015; 

- Verordening 

toeristenbelasting 2015; 

- Verordening 



watertoeristenbelasting 

2015  

 

 

Voorstel  is unaniem akkoord (21). 

 

11  Tweede Bestuursrapportage 2014. 
 
 

 Voorstel is unaniem akkoord (21). 

12  
Ontwerp structuurvisie WaalWeelde 
West 
 

  

SGP; Amendement (A1) en motie 

(M1)  

 

ZVV; Suggestie om bedrijf uit te 

nodigen Kerckewaard  tbv 

presentatie cq.  beeldvorming , 

mogelijk werkbezoek raad. Actie; 

griffie 

 

 

Reactie College nav motie en 

amendement; 

A1 positief signaal 

M1 idem 

 

Wethouder zegt toe overzicht te 

verschaffen van de juridische status 

van het gebied Kerkewaard 

Pleidooi voor evenwichtige 

belangenafweging. Eventueel 

Dorpsplatform Buitenstad 

betrekken bij werkbezoek 

Actie griffie; 

 

Amendement wordt unaniem 

aangenomen 

ZVV, VVD, CDA, Christen Unie, 

Frits van der Schans, D66,SGP 

(21) . 

 

Voorstel is unaniem akkoord. 

 

Motie wordt unaniem aangenomen. 

 

13 Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan 
Tuinbouw Bommelerwaard 
 
 

 Amendement wordt ingediend 

namens PvdA, F van der Schans, 

Gl, D66. 

 

Wethouder zegt toe bronnen tav 

cijfers glastuinbouw aan de raad te 



melden  

Amendement wordt verworpen 

 

Besluit wordt  aangenomen muv de 

fracties GL,PvdA, D66, FvdS) 

 

 

14 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering 
 

 De besluitenlijst van  wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

15 Sluiting. 
 

  

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 


