
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  26 juni 2014 
 
 Omschrijving van het voorstel  Besluit 
1 Opening en mededelingen 

 
 De heer van Wijk (fractie PvdA) en de heer 

Robbemondt (ZVV) hebben zich afgemeld 
voor deze vergadering.(19) De heer van 
der Schans laat weten te zijn verlaat. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 

 Wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3  
1e Bestuursrapportage 2014 en 
Voorjaarsnota 2015. 
 
 
 

  
Toezeggingen Wethouder Zondag zegt 
toe opmerkingen van de heer Melse 
betreffende de randvoorwaarden bij de 
uitwerking van de bestuursopdrachten 
over te nemen(zie bijlage algemene 
beschouwingen CDA).  
 
Wethouder Bragt zegt de raad toe eind dit 
jaar de evaluatie van de grafrechten naar 
de raad te zenden. 
Tav handhavingsbeleid wordt de 
handhaafbaarheid van regels in 
risicoparagraaf meegenomen.  
 
Proces Waalweelde wordt weer opgepakt 
na 1oktober met vervolg ontwerp-
structuurvisie. 
Wethouder Bragt merkt op dat er geen 
consequenties zijn voor het opschorten 
van de Visie Buitenstad. 
 
Wethouder Looijen zegt de raad toe dat  
eind oktober 2014 een voorstel tbv een 
gezamenlijke zwemvoorziening met 
Maasdriel naar de raad wordt 
verzonden.de taakstelling binnensport is 
gerelateerd aan zwemvoorziening . 
 
Middelweide ; financiën lopen conform 
schema, enkel discussie over lange 
termijn vervangsinvesteringen  
Voor zomer 2014 wordt akkoord 
verplaatsing verwacht  Het eventueel niet 
doorgaan van de stichting betekent 
volgens de wethouder niet dat de 
verenigingen niet gaan verplaatsen. 
 
Wethouder Looijen zegt toe aktuele stand 
van zaken op te vragen bij prorail en 



ministerie en te rapporteren aan de raad 
inzake aftakking Betuwelijn en de 
toename van het goederenvervoer over 
het bestaande spoor langs Zaltbommel op 
het traject Meteren-Boxtel.  
 
Burgemeester van den Bosch zegt toe 
update stand van zaken aan raad  
inzake het veiligheidshuis te laten 
verzorgen. Mogelijkheid om werkbezoek 
te organiseren tbv de raad. 
 
Regionale  Samenwerking;. 
Voorstel fractie CDA om proces 
samenwerking gezamenlijk met colleges 
en raden verder in te richten. 
In zijn algemeenheid behoefte bij de 
gemeenteraad om in het vervolgproces 
regionale samenwerking de rolverdeling 
tussen college en raad op operationeel en 
strategisch niveau helder te markeren. 
 
Stemverklaring SGP (Bok), 
Rachak (PvdA). 
 
Voorstel is unaniem akkoord.  

4 Bestuursopdracht bestuurlijke 
bezuinigingstaakstellingen. 
 
 
 
 
 
 
 

 Nav vragen fractie VVD bevestigd 
wethouder Zondag dat de vakwethouders 
overeenkomstig het ‘going 
concern’principe  de taakstelling tav de 
bezuinigingen uitvoeren naast de 
vakwethouder financiën zijnde uitvoerder 
van de bestuursopdrachten. 
 
Wethouder Zondag zegt de raad toe 
kritisch te monitoren op welke wijze en 
mate de externe inhuur kan worden 
ingezet. 
 
Stemverklaring (SGP), GL, (Sluiter) . 
 
Voorstel is unaniem akkoord. 

5 Begroting 2015 SDB en jaarverslag 2013 
SDB. 

 Stemverklaring Rachak (PvdA). 
 
Voorstel is unaniem akkoord. 
 

6 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering 5 juni 2014. 
 
 
 
 
 

 De heer van der Schans (D66)merkt op dat 
wethouder Bragt in de vergadering van 5 
juni jl. heeft toegezegd de vragen tav 
areaal glastuinbouw en aantal 
tuinbedrijven nog schriftelijke te 
beantwoorden voor de raadsvergadering 
van 3 juli a.s.  
Aanpassing overeenkomstig in de 



besluitenlijst. Akkoord. 
7 Sluiting.   
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de voorzitter,  
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