
  
 
 
 
Besluitenlijst raad  15 mei 2014 
 
 Omschrijving van het voorstel  Besluit 
1 Opening en mededelingen 

 
 Mevr. Rachak heft zich afgemeld voor 

deze vergadering.(20) 
De heer Duijzer (plv voorzitter van de 
raad),de heer Metz en wethouder Bragt 
staan stil bij het tienjarig jubileum van de 
burgemeester. 
Dankwoord burgemeester. 
 

2 Vaststelling van de agenda 
 

 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

3   Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 n.v.t. 

4   Regionale samenwerking 
 

 - De heer van Wijk vragen nav Programma 
Participeren. 
- Mevr Sluiter vragen nav Programma 
Zelfredzaam. Wethouder Van Balken zegt 
toe evaluaties toe te sturen aan de raad 
van de Programmaraad Aantrekkelijk en 
Zelfredzaam zodra beschikbaar.  
 

5 Vragenhalfuur en andere rechten van 
raadsleden 
 

 n.v.t. 

6 Zaltbommel, Woningbouwlocatie 
Beersteeg 
 

 Stemverklaringen van Wijk (PvdA), 
Metz (ZVV), Sluiter (GL) van der 
Schans(D66). 
 
Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 
 

7 Brandveiligheid kampeerterreinen. 
 

 Stemverklaringen Melse (CDA), Bok 
(SGP). 
 
Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 
 

8 Financiele verordening 2014. 
 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 
 

9 Jaarrekening 2013 Regio Rivierenland 
 

 Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 

10 Regionaal beleidskader Sturing 
Bekostiging en Inkoop. 
 

 Stemverklaringen Buwalda (CDA), van 
Wijk ( PvdA), Sluiter (GL). 
 
Voorstel wordt unaniem vastgesteld. 
 



11 Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter 
van de raad 
 

 20 geldige stemmen uitgebracht.1 
ongeldige stem,  12 stemmen ten beheove 
van de  heer Metz, 7 stemmen ten 
behoeve van de heer Duijzer. 
 
De heer Metz wordt benoemd als 
plaatsvervangend voorzitter van de raad. 
 

12 Benoeming burgerleden 2014-2018. 
 

 De burgerleden worden unaniem 
benoemd. De navolgende burgerleden 
leggen de eed en belofte af als burgerlid. 
 

-Mevrouw E.P.E. van Steenbrugge - 
Spiering (CDA);  
- De heer E. van der Speld (Groen 
Links) 
- De heer A. van Hemert (Groen Links) 
- Mevrouw L. Remmerde- van 
Bezooijen (ChristenUnie). 
- De heer E. Biesheuvel (SGP) 
- De heer J. van Engelen (VVD) 
 

13 Diverse benoemingen.  
 

      Voor de huidige zittingsperiode van de 
raad 2014/2018 zijn de navolgende 
leden benoemd; 

      Leden van het auditcomité: 
 

-  mevr. B. Rachak (lid) ( 1 stem tegen 
, 1 blanco, 18 voor)) 
-  dhr. H. Waaijenberg (lid)  
(20 stemmen voor) 
-  dhr. J. C. De Looff (lid)  
(19 stemmen voor en 1 blanco stem). 
 
Lid en plv lid. van het Regionaal 
Archief  Rivierenland . 
 
- Mevrouw H. Sluiter (lid)  
(20 stemmen   voor) 
- mevrouw G. Fernhout.(plv Lid)  
(20 stemmen voor) 

 
      Lid en plv. lid van het Algemeen 

Bestuur Lander 
 
-Mevrouw B. Rachak aangewezen als 
lid van het Algemeen Bestuur van 
Lander (1 stem blanco, 1 stem tegen 
18 voor)  
-  De heer L.L. van den Dool.(als 
plaatsvervangend  lid aangewezen 19 
stemmen voor, 1 blanco stem) 



 
      De plaatsvervangend voorzitter van de 

raad i.c. de heer Metz aangewezen  tot 
voorzitter van de 
werkgeverscommissie van de raad en 
de heren G. Bok (19 stemmen voor , 1 
blanco)en T. Ummels(20 voor) 
aangewezen tot leden van deze 
werkgeverscommissie. 

 
 

14 Aanwijzing leden en plaatsvervangend 
leden van gemeenschappelijke regelingen. 
 

 - Aangewezen de heer K. Zondag als lid en 
de heer H.J. Looijen als plaatsvervangend 
lid van het Algemeen Bestuur van Regio 
Rivierenland; 
-Aangewezen de heer A.C. van Balken als 
lid van het Regionaal Archief Rivierenland 
en de heer A. van den Bosch als 
plaatsvervangend lid, 
- Aangewezen  de heer K. Zondag en A.C. 
van Balken als leden van het Algemeen 
bestuur van De Sociale Dienst 
Bommelerwaard. 
- Aangewezen de heer A.C. van Balken als 
lid van het Algemeen bestuur van de GGD 
- Aangewezen  de heer A.C. Bragt en de 
heer H.J. Looijen als leden van het 
Projectbureau Herstructurering 
Glastuinbouw en Paddestoelenteelt 
(PHTB)  
- Aan te wijzen de heer K. Zondag als lid 
van het Algemeen bestuur van Lander. 
 
20 stemmen voor alle kandidaten. 
Unaniem akkoord. 

15 Woninguitbreidng Nederhemert, 
Nijverheidsstraat 8 a. 
 

 Stemverklaring Sluiter (GL) 
Voorstel wordt  vastgesteld. 1 stem tegen 
het voorstel(GL). 
 

16  Nieuwvestiging agrarisch bouwvlak aan de 
Vlierdseweg in Bruchem. 
 

 Stemverklaringen (CDA) Buwalda, Sluiter 
(GL)   
 
Voorstel is aangenomen(16). 
Fracties D66 , PvdA en GL zijn tegen het 
voorstel (4) 

17 Vaststellen besluitenlijst vorige 
vergadering. 
 

 Ongewijzigd vastgesteld. 

18 Sluiting   



 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  

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


