
  
 
 
 
Besluitenlijst raad  30 januari 20014 
 

 Omschrijving van het voorstel  Besluit 

1 Opening en mededelingen 
 

 Er zijn afmeldingen van mevrouw Rachak 
(PvdA), van Steenbrugge (CDA), van de 
heer van Engelen(VVD) en de heer den 
Hartog (SGP).  

2 Vaststelling van de agenda 
 

 Motie over een niet geagendeerd 
onderwerp ‘wijziging naam en uitingen 
AVR’ ) zal als laatste agendapunt op de 
raadsagenda worden behandeld. 
 

3   Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 n.v.t. 

4   Regionale samenwerking 

 

 Wethouder Looijen zegt binnenkort 
informatienota toe aan de raad over 
breedbandverbinding in de 
Bommelerwaard. 
 
Programmaraad Welvarend en 
Aantrekkelijk en Programmaraad 
Participerend komen aan bod nav vragen 
van de fractie Groen Links.  
 
 

5 Vragenhalfuur en andere rechten van 

raadsleden 
 

 nvt 
  
 

6 IPW- Nieuwaal. Kerkstraat 12  Unaniem vastgesteld (17) 

 

7 Gemeentelijke grondexploitaties 
 

 Unaniem vastgesteld (17) 

8 Verordening Subsidie opplussen 

gemeente Zaltbommel 

 

 Unaniem vastgesteld (17) 

9 Realisering nieuw sportcomplex 
Middelsteeg 
 

 Stemverklaring ZVV Metz, Sluiter (Gl), 

Bok (SGP), Ummels(D66), Van’Zelfde 

(Christen Unie), Komen (CDA), de Looff 

(VVD), van Wijk (PvdA). 

Unaniem vastgesteld (17) 

 

10 Bestemmingsplan Zaltbommel, 

Sportccomplex –Steenweg 90-92 

 

 Unaniem vastgesteld (17) 

11 Quickscan e- dienstverlening 

rekenkamercomissie Zaltbommel 

 

 Stemverklaring Ummels(D66), 

Unaniem akkoord (17) 

 



12 Zienswijze begroting GGD 2014 

 

 Unaniem vastgesteld (17) 

13 Groeinota :  ‘Jeugdzorg in Rivierenland: 

onze zorg” 

 

 Wethouder zegt toe in samenspraak met 

de Wmo raad een notitie te maken over de 

inrichting van clientenparticipatie. 

 

Unaniem vastgesteld (17). 

  

14 Starterslening Zaltbommel 2013. 

 

 Unaniem vastgesteld (17) 

15 Lijst categorieen VVGB 

projectomgevingsvergunning Wabo 

 

 Amendement I  Lijst categorieen VVGB 

projectomgevingsvergunning Wabo 

(indieners ZVV, CDA, Christen Unie, VVD, 

SGP)) wordt ingetrokken en met een kleine 

wijziging ingediend. 

Het amendement wordt aangenomen. 

Fractie GL stemt tegen (16) 

 

Unaniem vastgesteld (17). 

 

16  Ontwerp-Structuurvisie WaalWeelde West 

 

 Amendement Structuurvisie Waalweelde 

West wordt ingediend door alle fracties. 

Vijf beslispunten worden separaat in 

stemming gebracht.t  

 

Amendement unaniem aangenomen muv 

lid 5 door de fracties SGP en PvdA.  

 

Gewijzigd raadsbesluit –na amendement -

wordt unaniem vastgesteld. 

 

17 Oprichting Stichting 

Wijkontmoetingscentrum De Grote Aak.  

 

  Wensen en bedenkingen van de raad; 

 

VVD; stichtingsakte  

-zelfstandig einde formuleren in akte; 

-Benoeming van nieuwe bestuursleden niet 

via bestuur maar door vaste opdracht van 

de partijen die de stichting oprichten; 

-Statutenwijziging niet door bestuur laten 

besluiten maar door de oprichtende 

partijen. 

 

Wethouder Zondag zegt toe dat de 

gemaakte opmerkingen tav de 

stichtingsakte VVD worden overgenomen 

voor het passeren van de akte. 

 

Wensen en bedenkingen zijn geuit door de 

raad en worden overgenomen door het 



college. 

 

 

18 Provinciaal Inpassingsplan 

 

 Terugblik op het gelopen proces en 

vooruitblik vervolgproces. Gedeputeerde 

Staten zijn nu aan zet. 

 

19 Vaststellen besluitenlijst vorige 

vergadering 

 

 Unaniem vastgesteld (17). 

20 Motie over een niet geagendeerd  

onderwerp  

 

 Motie wordt ingediend door de fracties 

VVD, ZVV, CDA, Christen Unie, Groen 

Links, SGP, D66, PvdA. 

 

Wethouder Zondag zegt toe het standpunt 

van de raad over te brengen. 

 

Motie betreffende ‘ wijziging naam en 

uitingen AVRI’  wordt unaniem 

aangenomen(17). 

 

21  Sluiting  23.23 

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  

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

 


