
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  3 juli 2014 
 
 Omschrijving van het voorstel  Besluit 
1 Opening en mededelingen 

 
  

2 Vaststelling van de agenda 
 

  
Agendapunt 14 (Oplaad-infrastructuur in 
de openbare ruimte) wordt op verzoek van 
het college van de agenda afgehaald. 
Akkoord. 
 
Agenda punt 8 (Ontwerpbegroting 2015 en 
Ontwerpjaarstukken 2013 Projectbureau 
Herstructurering Tuinbouw 
Bommelerwaard ) wordt op verzoek van de 
fractie D66 als bespreekstuk behandeld. 
 

3  Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 n.v.t. 

4 Regionale samenwerking 
 

 Ummels (D66); 
Nieuwsbrief Regio Rivierenland over 
regionale samenwerking. 
Waarom een regionale agendacommissie, 
verzoek om toelichting van de wethouder?. 
Sluiter (GL) pleidooi voor andere inrichting 
behandeling regionale samenwerking/ 
agendering in het presidium. 
 
Wethouder Zondag; 
- Suggestie regioavond in carrousel. 
- Zaltbommel heeft als enige tegen een 
regionale agendacommissie gestemd. 
Evaluatie van dit gremium is als input 
ingebracht door portefeuillehouder 
Zondag. 
 

5 Vragenhalfuur en andere rechten van 
raadsleden 
 

 n.v.t. 

6 Nota solidariteit Wmo/ Rivierenland 
 

 Hamerstuk. Voorstel unaniem 
aangenomen. 
 

7 Vaststellen van actualisatie 
beeldkwaliteitsplan herstructurering De 
Binnenvergt. 
 

 Hamerstuk. 
Stemverklaring de Looff (VVD) 
Voorstel unaniem aangenomen. 
 

8 Ontwerpbegroting 2015 en  Bespreekstuk. Wordt behandeld  als 



Ontwerpjaarstukken 2013 Projectbureau 
Herstructurering Tuinbouw 
Bommelerwaard. 
 

agendapunt 14. 
D66 merkt op dat het de fractie niet helder 
is of er een goede aanbestedings-
procedure aan de aanname van  de 
medewerkers van het PHTB ten grondslag 
ligt. 
Verwijzing naar Wet Normering 
Topinkomens. 
Verzoek fractie D66 om nieuw contract per 
1 januari 2015 ’ Balkenende proof ‘te 
maken. 
 
Wethouder Bragt; 
Inhoud werkzaamheden, contract en 
nieuwe wet wordt geevalueerd conform 
aanbestedingsregeling. De 
verantwoordelijkheid ligt bij het Algemeen 
Bestuur cq openbaar lichaam. 
De wethouder merkt op dat deze 
onderwerpen 18 september op de agenda 
van het AB worden behandeld. 
 
Stemverklaring Bok(SGP) 
 
Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 
  

9 Verordening leerlingenvervoer. 
 

 Stemverklaring L den Dool (Christen Unie) 
H. Sluiter(Groen Links) 
  
 
Voorstel unaniem aangenomen. 
 

10 Vaststellen van een nieuwe 
Archiefverordening. 
 

  
Voorstel unaniem aangenomen. 
 

11 Aanschaf mobiele apparaten. 
 

 SGP;  
- Opbouw reservering verlagen wenselijk 
gezien taakstelling 
- Tegenvallers mogelijk 
- kunnen efficiency voordelen taakstelling 
halen? 
- Verhoging beheerslast automatisering? 
 
College; 

- reservering uitsluitend voor lasten 
die worden gemaakt.  
Effecten taakstelling zijn nog niet 
uitgewerkt. Taakstelling in plan 
beter halen zonder dit olan. 



- Geen tegenvallers.Geld is 
gereserveerd. 

- Voordelen kunnen worden 
gehaald. 

- Voldoende middelen zijn aanwezig 
voor beheerslast. 

 
Voorstel unaniem aangenomen. 
 

12 Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen. 
 

  
Voorstel unaniem aangenomen. 
 

13 IPW-Gameren, Beemstraat tussen 16 en 
18. 

 Debat over juridische status. 
Aandachtspunten hierbij dat burgers meer 
gebaat zijn bij heldere toepassing van 
regels. Informele contacten (kunnen) 
leiden tot grijs gebied. 
 
Stemverklaring van der Schans, D66 , 
Melse (CDA) 
Voorstel wordt vastgesteld (17) 
Fracties CDA(2) en D66 (2) tegen. 
 

14 Oplaad-infrastructuur in de openbare 
ruimte. 
 

 Van de agenda afgehaald op verzoek van 
het college. 

15 PIP in relatie tot gebiedsdocument 
(Samenwerking vervolgfase 
gebiedsproces en totstandkomig 
Inpassingsplan Tuinbouw 
Bommelerwaard) 
 

 Christen Unie; 
Kan zich vinden in brief. 
VVD; 
Hoe zorgt het college dat er voldoende 
invloed is om plannen tegen de kosten die 
nu zijn afgesproken worden uitgevoerd? 
SGP; 
Wisseling standpunt wethouder. 
Echter waar zijn de inwoners bij gebaat? 
Hoe worden de belangen geborgd? 
CDA; 
Brief voldoende zekerheid om verder te 
kunnen samenwerken. 
‘Realpolitik’ veranderende politieke 
werkelijkheid. 
Beheersbaarheid risico’s.  
D66; 
Hoeveel kassen en areaal ? 
Complimenten tav gebiedsproces. 
Fractie voorkeur aan brief GS. 
ZVV; 
Akkoord met brief. Zorgen over financiele 
risico’s. 



Groen Links; 
Akkoord met conceptzienswijze. 
Rolverdeling, financiele risico’s. 
Reactie college? 
 
Reactie college; 
- Wijzigingsbevoegdheid in principe bij 
gemeente  
-Knip beleidsvorming en uitvoering hoe 
wordt dit verder ingevuld? Kan financieel 
consequenties hebben. 
Planvorming . Bij elk plan financiele  
paragraaf met dekking.  
Nieuw ontwerp PIP gelegenheid om van 
gedachten te wisselen. Ontwerp PIP met 
financiele paragraaf in de raad bespreken. 
 
Wethouder zegt fractie D66 toe de 
beantwoording te verstrekken tav de nog 
openstaande vragen inzake areaal 
tuinbouw en glastuinbouwbedrijven. 
 
Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 
 

16  Verordening rechtspositie wethouders, 
raads en commissieleden 2014. 

  Voorstel wordt unaniem vastgesteld 

17 Aanwijzing carrouselvoorzitters 
 

 Raad wijst unaniem voorgestelde 
carrouselvoorzitters aan. 
 

18 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering 26 juni  2014. 
 

 Besluitenlijst wordt vastgesteld. 

 Mededeling Frits van der Schans   Raadslid Frits van der Schans zegt 
raadlidmaatschap namens de fractie D66 
op.(zie bijlage). 

18 Sluiting   
 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  

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


