
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  13 november 2014 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen 
 

  n.v.t. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 

 De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3  
Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
 

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

4 Regionale samenwerking. 

 

 

 

 

 

 De heer de Looff vraagt verduidelijking 
nav verslag 1 oktober jl  tijdelijke  
programma raad economie  
inzake Regionaal ontwikkelingsbedrijf 
(ROB). Wethouder Looijen merkt op dat 
er nog geen conclusies zijn getrokken. 
 
Mevrouw Sluiter mbt nieuw Regionaal 
Bedrijventerrein Programma? Wethouder 
Loijen merkt op dat in december a.s. 
proces afgerond en dan informatie naar 
de raden.  
 
De heer Ummels verzoekt om in een 
vroegtijdig stadium te worden betrokken 
bij de vormgeving en structuur van de 
RBP. 
Wethouder Looijen merkt op dat 
betrokkenheid is geborgd. 
 

5 a. Vragenhalfuur. 
b. Beediging de heer P. Wesemael  

 De heer P. Wesemael wordt de belofte 
afgenomen als burgerlid voor de fractie 
D66. 
De heer Wesemael was al eerder 
benoemd als burgerlid. 
 

6 
 

Nieuw convenant bibliotheekwerk  

 

 

 

 

 Stemverklaringen;  

SGP (Bok) 

CDA (Buwalda) 

ZVV (Haubrich) 

D66 (Ummels) 

Gl( Sluiter) 

 

Het voorstel is unaniem akkoord. 

 

7 Begroting 2015 GGD Gelderland Zuid. 
 

 Het voorstel is unaniem akkoord. 

 



8 Bestuursstructuur Regio Rivierenland 
 

 Stemverklaringen; 

VVD(de Looff) 

CDA (Melse) 

 

Het voorstel is unaniem akkoord . 

 

 

9 Vaststellen functiebeschrijvingen en 
competentieprofielen medewerkers 
griffie 
 

 Het voorstel is  unaniem akkoord . 

 

 

 

10 Experiment centrale stemopneming 
 

 Het voorstel is unaniem akkoord.  

11 
DEBAT 

Preventie en Handhavingsplan Drank en 
Horecawet en onderliggende 
uitvoeringsplannen preventie en 
handhaving. 
 
 

 Amendement I ingediend door de fracties 

VVD, GL, Christen Unie, ZVV.  

 

Amendement II ingediend door de 

fracties Christen Unie, SGP 

 

Reactie college; mystery shopper heeft 

een  handhavende rol. 

College ontraadt het amendement II 

Amendement I oordeel raad. 

 

Amendement III wordt ingediend namens 

de fracties CDA, D66, SGP, PvdA. 

 

Stemming.  

Het meest verstrekkende 

amendement(AII)  wordt als eerste in 

stemming gebracht. 

 

AII; 

SGP, D66, Christen Unie , PvdA  

Amendement is verworpen(12/9). 

 

AI; 

ZVV, Christen Unie, VVD, GL,  

Amendement is aangenomen(11/10). 

 

 

AIII; wordt niet meer 

in stemming gebracht. 

 

Stemverklaringen; 

F.van der Schans (f van der Schans) 

SGP (Waaijenberg) 

PvdA (van Wijk) 

CU (Den Dool) 



CDA (Melse) 

VVD(Fernhout) 

 

Voorstel is unaniem akkoord. 

 

12  
Verordening winkeltijden Zaltbommel 
2014. 

  

Amendement  I SGP/Christen Unie. 

Motie I; 

Ingediend en na toezegging wethouder 

Looijen ingetrokken door de indieners. 

 

Reactie college; motie wordt  ontraden . 

Als lokale overheid beschikken we niet 

over instrumenten. Wethouder Looijen  

zegt toe in gesprek te gaan met de 

ondernemers(verenigingen) 

Motie oordeel raad 

Amendement wordt ontraden 

 

Wethouder Looijen zegt de raad toe na 

een jaar evaluatie te houden. 

 

Amendement I wordt verworpen(7/14). 

 

Stemverklaringen; 

CDA(Buwalda) 

Christen Unie (Kesting) 

 

Voorstel is aangenomen (7 stemmen 

tegen/14 ). 

  

13  
Gemeenschappelijke Regeling 
Werkzaak Rivierenland. 
 

 Fractie PvdA  dient twee moties in; 

Moties I  Werkzaak mbt rekenkamer 

Motie II mbt opdracht startnotitie 

 

Reactie college; 

Noodzaak tot opschalen agv 

vermindering budgetten bij Lander.  

Wethouder zondag zegt de raad toe 

samenwerkingsrelatie met gemeente Den 

Bosch te onderzoeken en verder te 

intensiveren. 

 

Wethouder Zondag merkt op dat motie I 

overbodig is omdat de rekenkamer reeds 

mogelijkheden genoeg heeft in de wet 

om rekenkameronderzoek te verrichten 

bij een Gemeenschappelijke Regeling als 

Werkzaak. 



 

Motie II  

De wethouder merkt op nav onderdelen  

A en B in de motie dat de raad voldoende 

mogelijkheden heeft om eigen stempel te 

drukken op afname taken. Dit betekent 

evenwel een maatwerkfactuur voor af te 

nemen diensten.  

Tav de controlerende rol  zegt wethouder 

Zondag de raad  toe dat de 

jaarrekeningen zullen worden voorgelegd 

aan de raden tbv zienswijze. 

 

Beide moties zijn daarmede volgens de 

wethouder overbodig. 

 

Het voorstel is aangenomen. 

  

Motie I verworpen (19/2) 

Motie II verworpen (19/2) 

14 Besluit van algemeen Belang Wet Markt 
en Overheid. 
 

  

Het voorstel wordt op verzoek van het 

college teruggetrokken.. 

 

15 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering. 

 De besluitenlijst van 9 oktober 2014 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 

 


