
Besluitenlijst raad  29 april 2021 

Omschrijving van het 
voorstel 

Besluit

1 Opening en 
mededelingen. 

Er zijn geen afmeldingen (21) 

2 Vaststellen van de 
agenda 

De heer de Kort wil graag de brief van de 
clientenraad Bommelerwaard  betrekken bij de 
behandeling van agendapunt 15 wijziging GR 
werkzaak Rivierenland. Akkoord. 

De heer van der Schans heeft aangegeven van 
agendapunt 10 fractiesplitsing een bespreekstuk te 
willen maken. Voorzitter geeft aan dat dit 
onderwerp als agendapunt 19 a zal worden 
behandeld.Akkoord. 

3 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

De heer Grandia geeft een toelichting vanuit 
werkgroep een goede raad n.a.v aangenomen 
motie kinderburgemeester.
De heer Grandia geeft aan dat de  werkgroep   
afgelopen week gesproken heft met een 
vertegenwoordigster van KinderrechtenNu. Dat  
gesprek heeft de werkgroep aan het denken gezet. 
Als leidraad voor het gesprek hebben we de 
handreiking ‘kinderburgemeester en 
kindergemeenteraad’ gebruikt.   
De handreiking zoals genoemd biedt een drietal 
wegen om te komen tot kindervertegenwoordiging; 
1. Het alleen aanwijzen van een 
kinderburgemeester; 
2. Het instellen van een kindergemeenteraad; 
3. Het instellen van een kindergemeenteraad 
voorgezeten door een eigen kinderburgemeester 
(begeleiding door gemeente). 

De werkgroep heeft aangegeven te willen gaan   
voor optie 3. Deze optie  wijkt echter wel af van de 
motie zoals die is aangenomen in 2019 en daar 
heft de werkgroep de goedkeuring voor nodig. De 
werkgroep De Goede Raad vraagt instemming om 
hiermee verder te gaan zoals voorgesteld 

Indien het antwoord van de raad positief is, dan zal 



het e.e.a. uitgewerkt worden naar een werkbaar 
plan. Dat plan zal z.s.m. worden voorgelegd aan 
het Presidium zodat contact gezocht kan worden 
met de basisscholen in de gemeente.

Alle fracties zijn akkoord met uitwerking optie 3 met 
uitzondering van de fractie SGP die voor optie 1 
kiest. 
Akkoord.  

4 Gemeenschappelijke 
regelingen en regionale 
samenwerking 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt bij dit 
agendapunt. 

5        Vragenhalfuur en 
andere rechten van 
raadsleden 

 Er zijn geen opmerkingen gemaakt bij dit 
agendapunt. 

6 

Besluitvorm
ing / 
Stemming  

Coordinatieregeling 
transformatorstation 
energienetwerk 
Zaltbommel 

Voorstel is akkoord (21) 

7       Vaststellen 
bestemmingsplan 
Zaltbommel, 
Krangstraat 6. 

Stemverklaring de Kort (CDA) 

Voorstel is akkoord (21) 

8 Actualisatie  
subsidiebeleid  

Voorstel is akkoord (21) 

9         Verordening 
lijkbezorgingsrechten 
2021 eerste wijziging 

Stemverklaring de heer Duijzer (SGP) 

Voorstel is akkoord (21) 

10/ 19a Fractiesplitsing Vraag van de heer van der Schans aan van Oort, 
en van Wijk of zij de naam fractie PvdA/GL willen 
gaan hanteren. 
De fractie van Oort van Wijk geeft aan zich neer te 
leggen bij het voorliggende besluit. 

Burgemeester van Maaren merkt op n.a.v. een 
vraag vanuit de raad dat hij indien gebruik wordt 
gemaakt van de stemknop onthouden via de 
stemmoduledat dat  betekent dat u  de raadzaal 
digitaal verlaten zou hebben. 
Er zijn 7 stemmen voor het besluit en 14 
onthoudingen(maw 14 pp hebben de digitale zaal 
verlaten)  



Voorstel is aangenomen (7). 

11 Benoeming accountant Voorstel is akkoord (21) 

12 
Aanwijzing 
(lid)werkgevers-
commissie 

Voorstel is akkoord(21) 

13  Ontheffing 
woonplaatsvereiste 
wethouder van 
Leeuwen 

Voorstel is akkoord(21) 

14 DEBAT 
Actualisatie APV 

Amendement CDA A1 
Burgmeester van Maaren ontraadt het 
amendement . 
17 stemmen tegen het amendement,4 stemmen 
voor. 
Amendement wordt verworpen. 

A1  
2 mondelinge stemmen van de leden van der 
Schans en  Robbemondt 
19 uitgebrachte digitale stemmen.  

Voorstel is akkoord (21) 

15 
Wijziging GR Werkzaak Motie 1 Indiener mevrouw de Hart (CU) 

Amendement 2 indieners;  Koster CDA/ 
Stoutjesdijk SP. 

Amendement  2 Indiener mevrouw van Oort(van 
Oort van wijk) 

Wethouder Zondag; 
Consequentie niet besluiten zou kunnen zijn dat de 
wijziging van de regeling niet door gaat. Wijziging 
kan nog niet bekrachtigd worden door colleges. 



Afhankelijk van definitieve stemming. 

Wethouder Bragt;   
inspraak advies regionale clientenraad.aanvullend 
aan advies adviesraad sociaaldomein. Beiden zijn 
positieve adviezen. 
Wethouder Bragt zegt toe dat bij verdere invulling 
van het proces participatie zal worden 
meegenomen door ervaringsdeskundigen(dmv 
lokale invulling). 

Reactie wethouder Bragt namens het college ; 
ontraad amendement 2. 

Er worden 20 stemmen uitgebracht  16 tegen en 4 
stemmen voor het amendement  
Een mondelinge stem tegen het amendement van  
mevrouw Duijzer(ZVV) 
18 stemmen tegen ,3 stemmen voor het 
amendement.  
Amendement A2 wordt verworpen. 

Stemverklaring Koster (CDA) 

17 stemmen voor, 4 stemmen tegen  
Voorstel is akkoord(17). 

Motie 2 Uitgangspunten overdracht KP4 naar 
werkzaak Rivierenland wordt aangenomen(21) 

16 Lokale inclusieagenda 
Maasdriel &Zaltbommel 

Motie 3 Indieners CDA, van Oort van der Schans, 
D66 en SP. 

Wethouder Bragt; 
Geen afgerond beleidsstuk. 
Anti discriminatie hoort daarbij. Discriminatie wordt 
afzonderlijk belegd. 
Wethouder geeft aan werkbezoek te willen 
organiseren tesamen met de griffie nav suggestie 
mevrouw van Oort. 
In najaar 2021 zal raad worden geinformeerd over 
derde deel motie (bullet 3) .Na zomerreces 
beginnen met incorporeren duurzaamheid.of zoveel 
eerder 

Reactiewethouder Bragt namens het  college nav 
motie. Wethouder gaat met alle expertises 



ervaringsdeskundigen aan de slag. 
Motie wordt ontraden.  

Voorstel is akkoord.(21) 

Motie 2 Kaders en verdere uitwerking. 
 Indieners fracties CDA, D66,Sp, van Oort van 
Wijk, van der Schans 

17 stemmen voor de motie en 4 stemmen tegen de 
motie 

Motie wordt aangenomen(17) 

17 Structurele oplossing 
luier en 
incontinentiemateriaal  

Amendement indiener van Oort(van Oort van Wijk) 

Reactie wethouder Posthouwer ontraadt 
amendement.  
2 (mondelinge stemmen voor, 17 digitale stemmen 
tegen  4 stemmen voor het amendement.  

Amendement  wordt verworpen. 

Stemverklaringen Stoutjesdijk (SP) en de Kort 
(CDA)  

Voorstel is akkoord met  19 stemmen voor en 2 
stemmen tegen (19) 

18 Kernopgaven en 
waardenkaart 
omgevingsvisie 
Bommelerwaard 

Amendement waardenkaart indieners CDA, SP, 
D66, van Wijk van Oort, VVD. 

Reactie wethouder van Leeuwen namens het 
college oordeel raad; 

Amendement wordt aangenomen met 21 stemmen 
voor het amendement (21) 

Voorstel is akkoord (21) 

19 
Verlenging verruiming 
toepassen beleid 
‘Huisvesting 
arbeidsmigranten 

Amendement CDA Indiener CDA   

Motie vaccinatie. Indieners fracties van der Schans, 
D66, SP en CDA 

Reactie wethouder Bragt namens het college; 



gemeente Zaltbommel 
2019 

Motie vaccinatie wordt ontraden is overbodig. 

Wethouder Bragt zegt de raad toe om uiterlijk juni 
2021 de raad te informeren over stavaza vaccinatie 
programma. 

Motie beperking arbeidsmigranten. 
Indieners  
Reactie wethouder van Leeuwen namens het 
college; 
Wethouder verzoekt motie te betrekken bij 
behandeling carrousel 20 en raad 10 juni a.s. Het 
amendement geeft naar de mening van de 
wethouder een negatief aspect richting perspectief 
ondernemers en wordt derhalve ontraden 

Fractie van der Schans trekt beide moties in 
n.a.v.toezeggingen wethouder(s)  

Stemverklaring de Kort(CDA)  Meyers(D66) 

Amendement  17 stemmen tegen 4 voor 
Amendement wordt  verworpen 

Voorstel is akkoord(18) 18 Stemmen voor 3 
stemmen tegen. 

20 Vaststellen besluitenlijst
raadsvergadering  18 
maart 2021 

De besluitenlijst van 18 maart wordt ongewijzigd 
vastgesteld 

21 Sluiting 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 10 juni 2021. 

De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, de voorzitter, 

drs. M.S.P. (Monique) 
Muurling  

Dhr. P.C. van Maaren


