
  
 
 
 
Concept-Besluitenlijst raad  5 juni 2014 
 
 Omschrijving van het voorstel  Besluit 
1 Opening en mededelingen 

 
 De heer Grandia (Christen Unie)en de heer 

van Overvest (ZVV) hebben zich afgemeld 
voor deze vergadering. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
De voorzitter meldt dat eerder deze week 
een extra agendapunt is toegevoegd 
betreffende het Provinciaal Inpassingsplan 
Tuinbouw op verzoek van het college. 
 

3  Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 Wethouder Bragt meldt ten aanzien van 
het Deltaprogramma Rivieren dat op korte 
termijn een studie beschikbaar zal zijn ter 
voorkoming dijkverlegging Brakel. Hij zegt 
toe de raad over de uitkomst te 
informeren. 
 
Wethouder Looijen meldt dat op 18 juni 
het Meerjaren Investeringsplan zal worden 
behandeld in GS Ten aanzien van de 
Maas Waalweg is 1 miljoen opgenomen in 
de begroting. Wethouder zegt de raad toe 
over de uitkomsten te informeren.  
  

4 Regionale samenwerking  Mevrouw Sluiter nav programma Sociale 
ontwikkeling. 
 

5 Vragenhalfuur en andere rechten van 
raadsleden 
 

 n.v.t. 

6 Ontwerp jaarstukken 2013 ODR en 
ontwerpbegroting 2015 ODR 
 

 Hamerstuk. Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld(19) 

7 Begroting 2015 Regio Rivierenland  Hamerstuk.Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld(19). 
 

8 Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. 
 

 Hamerstuk.Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld(19) 

9 Jaarverslag en begroting 2015 
Veiligheidsregio Gelderland Zuid. 

 Hamerstuk.Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld(19). 
 

10 Ontwerpbegroting 2015 RAR en 
jaarstukken. 

 Hamerstuk.Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld(19). 



 
11 Jaarstukken GGD Gelderland-Zuid  Hamerstuk.Voorstel wordt unaniem 

vastgesteld(19). 
 

12 Subsidieverordening isolatie eigen 
woningen 2014. 
 

 Hamerstuk.Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld(19). 

13 Beediging burgerleden en 
plaatsvervangende burgerleden. 

 De navolgende burger en 
plaatsvervangende burgerleden worden 
beëdigd; 
Eed; 
De heer Edsko Edskes (Christen Unie) 
De heer Bert van Mourik (SGP) 
 
Belofte; 
De heer Marcel van Osch (PvdA) 
De heer Geurt van Steenis (ZVV) 
Mevrouw Anja van der Linden (VVD) 
 

14 Jaarstukken 2013 gemeente Zaltbommel  Bespreekstuk. 
Wethouder Zondag meldt bij aanvang van 
de behandeling dat hij de raad een erratum 
heeft gestuurd.  
Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 
 

15 Principebesluit en aanvraag 
voorbereidingskrediet Waterkwaliteit 
Glastuinbouw 

 Bespreekstuk. 
Wethouder zegt toe de raad te informeren 
over de eerste onderzoeksfase door 
middel van een informatienota aan de 
raad.    
Amendement ingediend door de fracties 
VVD en CDA terzake van o.m. fasering 
van het voorbereidingskrediet 
waterkwaliteit glastuinbouw. 
 
Stemverklaring SGP (Bok).  
Amendement wordt aangenomen met 10 
stemmen voor(fracties PvdA, VVD, CDA, 
D66 Christen Unie) 9 tegen (ZVV, SGP, 
GL).  
Het besluit is hiermee gewijzigd en wordt 
overeenkomstig het amendement 
vastgesteld. 
 

16  Provinciaal Inpassingsplan Tuinbouw 
Bommelerwaard (PIP) 

 Bespreekstuk. 
Toelichting door wethouder Bragt. 
 
Aandachtspunten tav vervolgbehandeling 
in carrousel; 



- Juridische context, Gemeenschappelijke 
Regeling in relatie tot bevoegdheden 
provincie en gemeenten/waterschap. 
Bestemming van recht in relatie toe 
wijzigingsbevoegdheid. Wat passen we 
waar toe? (instrumenten mix). 
 
- Reden waarom provincie proces PIP  
naar zich toe trekt. 
- Reactie Provincie nav zienswijze 
gemeente Zaltbommel. Wat is van de 
zienswijze van Zaltbommel wel 
overgenomen en wat niet? 
- Wat verandert er met de 
wijzigingsbevoegdheid tav de (begrenzing) 
extensiveringsgebieden? In hoeverre is 
maatwerk van toepassing? Wat is 
toekomstbestendig?  
-Vaststelling gebiedsdocument. Perceptie 
college tav dit door GS vastgestelde 
document? 
- Relatie/status Samenwerkings-
overeenkomst (SOK ) 
uitvoeringsconvenant  
 
Wethouder Bragt zegt toe aanvullende 
informatie te verstrekken tbv van 19 juni 
a.s. vervolgbehandeling in de carrousel; 
- o.m. gespreksverslagen bijeenkomsten 
provincie met belangengroepen. 
- bijdrage wethouder Bragt namens het 
college bij dit agendapunt.  
- gespreksverslag van overleg dagelijks 
bestuur PHTB van 12 juni a.s.  
  

17 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering 15 mei 2014.. 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

18 Sluiting   
 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  

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


