
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  9 oktober 2014 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen 
 

 Mevrouw Rachak (fractie PvdA) heeft zich 
afgemeld voor deze vergadering.)  
 

2 Vaststelling van de agenda 
 

 De heer Ummels (D66) heeft gevraagd om 
een korte verklaring in de raad af te mogen 
leggen nav de veranderingen in de fractie 
D66. Deze verklaring wordt afgelegd na de 
benoemingsvoorstellen (agendapunten 6 
en 7). De agenda wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld. 

3  
Ingekomen stukken en mededelingen. 
 
 

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

4 Regionale samenwerking. 

 

 

 

 

 

  
Fractie GL bestuurlijke vraag nav de 
besluitenlijst Algemeen Bestuur Regio 
Rivierenland in het kader van het bezoek 
van een Chinese handelsdelegatie aan de 
Regio Rivierenland. 
Wethouder Looijen merkt op dat dit 
initiatief voortkomt uit de Stichting 
logistieke hotspot. 
 
 

5 Vragenhalfuur.  Er zijn geen vragen binnengekomen tbv 
het vragenhalfuur. 

6 Besluit stemming/ 

Intrekking en benoeming van (plv) 

burgerleden 

 

 

 

 Er wordt gestemd met stembriefjes 

(20 geldige stemmen ) 

1 stem tegen P. van Wesemael. 

1 stem tegen van A. Tuijl 

1 stem tegen J. Drijvers 

 

Benoeming akkoord. 

 

Beëdiging van de burgereden en plv 

burgerleden met overhandiging van de 

gedragscode voor raadsleden die 

eveneens van toepassing is  tbv de 

burgerleden en plv.   

Mevrouw A.van Tuijl en de heer H. de Kort 

leggen de eed af. 

De heer  M. Bounjioa en de heer J. Drijvers 



 de belofte. 

 

7 Benoeming leden welstandscommissie. 
 

 Er wordt gestemd met stembriefjes (20 

geldige stemmen) 

18 stemmen voor de voorgestelde leden. 

2 onthoudingen  tav de plaatsvervangers. 

Benoeming akkoord . 

 

 Verklaring de heer Ummels 
 

 Toelichting over de ontstane situatie 

binnen de fractie D66. 

 

8 Statutenwijziging Stroomm. 
 

 Het voorstel is unaniem akkoord (20)  

9 Jaarrekening 2013 Stroomm. 
 

 Het voorstel is unaniem akkoord 

10 Mandatering uitvoerende bevoegdheden 
openbaar onderwijs. 
 

 Het voorstel is unaniem akkoord 

11 Bestuursrapportage Sociale Dienst 
Bommelerwaard. 
 

 Het voorstel is unaniem akkoord 

12 Bestemmingsplan Zaltbommel aansluiting 
Wildemanweg en N322. 
 

 Het voorstel is unaniem akkoord 

13 Bestemmingsplan bedrijventerrein Brakel 
Kraaijenhoef. 
 

 Stemverklaring CDA (Melse) 

Het voorstel is unaniem akkoord (20) 

14 Regionale visie en thema’s wonen en 
zorg. 

 Stemverklaring SGP (Bok) 

Stemverklaring GL (Sluiter) 

Stemverklaring (van der Schans) 

 

Het voorstel is unaniem akkoord(20). 

 

15 Initiatiefvoorstel buurtschappen. 
 

 Stemverklaring (SGP)Bok 

Stemverklaring van der Schans 

Stemverklaring (CDA) Melse 

Stemverklaring Gl (Sluiter) 

Stemverklaring Christen Unie (Grandia). 

 

Het voorstel is akkoord 

 

Stemmen voor ZVV, D66, Christen Unie 

VVD. 

 

Voorstel aangenomen (11 stemmen voor , 

9 stemmen tegen. 

 

16 Verordening Maatschappelijke 
ondersteuning Zaltbommel 2015 en 
verordening jeugdhulp Zaltbommel. 
 

 Stemverklaring Christen Unie (den Dool) 

 

Voorstel is unaniem akkoord(20). 



17 Uitrol buurtzorg Jong. 
 

 Voorstel  is unaniem akkoord (20). 

18 Actieplan vrijetijdseconomie. 
 

 Amendement I D66, SGP, GL) 

Amendement II (CDA, ZVV, PvdA, 

Christen Unie, Frits van der Schans, VVD) 

 

Reactie college; 

Amendement  I  wordt ontraden 

Amendement II is oordeel raad 

 

Stemverklaring GL (Sluiter), 

Stemverklaring D66 (Ummels) 

 

Amendement II wordt aangenomen. (CDA, 

ZVV, PvdA, Christen Unie, Frits van der 

Schans, VVD) 

Amendement I wordt ingetrokken 

 

Stemverklaring SGP (Bok). 

 

Het geamendeerde voorstel is akkoord. 

CDA, ZVV, PvdA, Christen Unie, Frits van 

der Schans, VVD 

(14) 

 

19 Restauratie Mansveldergemaal. 
 

 Voorstel  is unaniem akkoord. 

 

20 Beleidsplan Wmo en jeugd 2015 en 2016 
“Samen kan er meer”. 
  
 

 Motie I Beperken administratieve druk 

zorgteams (SGP, Van der Schans , CDA.) 

 

Motie II stresstest (D66, PvdA, GL) 

 

Reactie college; 

Motie I oordeel raad 

 

Wethouder van Balken zegt toe na te gaan 

hoe de uitspraken van staatsecretaris van 

Rijn  in het kader van  verdeling zware zorg 

zich verhouden tot de uitvoering lokaal. 

 

Motie II  wordt ontraden. 

 

Wehouder van Balken zegt toe dat de raad 

per 1 november wordt geïnformeerd over 

de resultaten van het inkooptraject. 

 

Voorstel is unaniem akkoord. 

 

Motie I SGP, van der Schans, CDA, PvdA 



GL. 

Motie I wordt verworpen. 

 

Motie II wordt verworpen. 

 

21 Voortgang Provinciaal Inpassingsplan. 
 

 Frits van der Schans refereert naar de 

mogelijke financiele consequenties van het 

Provinciaal Inpassingsplan. 

 

Eind december uitvoeringsconvenant  

Wethouder zegt toe uitvoeringsconvenant 

met de raad te bespreken. 

Griffie zal procesplanning afstemmen met 

de raad. 

 

22 Vaststelling besluitenlijst vorige 
vergadering. 
 

 Vaststelling conform besluitenlijst van 3 juli 

2014. 

 

23 Sluiting.  00.10 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

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

 

 


