
Besluitenlijst raad 9 juli  2020 

Omschrijving van het 
voorstel 

Besluit

1 Opening en 
mededelingen. 

Mevrouw Plessius heeft zich afgemeld voor deze 
vergadering(20) . 

2 Vaststellen van de 
agenda 

De heer Melse verzoekt agendapunt 4 de 

jaarstukken 2019 gemeente Zaltbommel van de 

agenda af te voeren vanwege de te korte 

aanlevering van gewijzigde jaarstukken en het 

ontbreken van een goedkeurende verklaring  

Reactie wethouder Zondag; benadrukt het belang 

dat de jaarstukken bij de provincie moeten zijn voor 

15 juli a.s. Vertraging a.g.v. boekhoudkundige 

aanpassingen op verzoek van de accountant.  

Inhoudelijk is er mede gezien de concept 

goedkeurende verklaring niets veranderd.  

Fracties PvdA, CDA, GL, D66 en Groep Melse en 

SP stemmen tegen behandeling in de 

raadsvergadering. De fracties ZVV, SGP, CU en 

VVD stemmen voor behandeling verworpen. 

Agenda wordt alsnog conform vastgesteld. 

3 Ingekomen stukken en 
mededelingen. 

n.v.t. 

4 Jaarstukken 2019 Toelichting door wethouder Zondag n.a.v. de 
nagezonden stukken hedenochtend. 
Boekhoudkundige wijzigingen zijn aangebracht 
echter resultaat is ongewijzigd gebleven.   

Procesvoorstel Mevrouw Meyers om volgende 
week een digitale raadsvergadering te houden tbv 
behandeling van de jaarstukken i.v.m. de korte 
voorbereidingstijd van de raadsleden wordt niet 
overgenomen.  

De heer de Kort en mevrouw Koster (CDA), de 
heer Melse (Groep Melse), mevrouw Meyers (D66), 
de heer Stoutjesdijk (SP) zijn niet aanwezig bij de 



stemming bij dit agendapunt. (5 leden). 
12 stemmen worden uitgebracht voor het voorstel 
(fracties ZVV, CU, SGP en VVD) (12) 
Fractie PvdA/GL (3) stemt tegen het voorstel. 

Voorstel is akkoord onder het voorbehoud van 
een goedkeurende verklaring van de 
accountant. 

5         
Financiën de Poorterij A1; Indieners fracties SGP, VVD, CU, ZVV. 

Motie 1 raadsonderzoek toekomstige aansturing 
Poorterij M1 (PvdA/ GL, SP, D66, CDA, Groep 
Melse). 

Reactie wethouder Bragt; 
M1; oordeel raad. 
A1; ontraden als theaterfunctie niet bedoeld wordt 
in beslispunt 2 lid 1. 

Stemverklaringen van Wijk (PvdA/ GL), Metz(ZVV), 
de Kort(CDA), Melse (Groep Melse), Meyers(D66) 

Fracties SGP, VVD, CU, ZVV minus raadslid Metz 
stemmen voor het amendement A1 (11 stemmen 
voor) 

11 stemmen voor het amendement.  
Amendement 1 wordt aangenomen. 

Voorstel wordt unaniem aangenomen na 
amendement (20) 

Motie1 raadsonderzoek toekomstige aansturing 
Poorterij wordt ingetrokken door de indiener(s) 

6 Perspectiefnota 2021  
a; Algemene 
beschouwingen 
raadsfracties  

Voor de integrale teksten van de Algemene 
Beschouwingen zie de diverse bijlagen; 

Fractie PvdA/GL; 
M2 Sinterklaasviering Indieners (PvdA/G, SP, D66, 
CDA)  
M3 Lokaal energiebedrijf. Indieners (PvdA/Gl, SP, 
D66 

Fractie SGP; Voor de integrale tekst van de 
Algemene Beschouwingen zie de bijlage. 



b. Ronde waarin elke 
fractie op de algemene 
beschouwingen van de 
andere fracties kan 
reageren  

c. Schorsing tbv diner 
en overleg  

d. Termijn college van 
B&W 

CDA; Voor de integrale tekst van de Algemene 
Beschouwingen zie de bijlage 
M4 sociaaleconomische gevolgen Covid 19 
Indieners CDA, PvdA/GL SP, D66, Groep Melse 
M5 hondenbelasting. Indieners (CDA, Groep 
Melse)   

SP; Voor de integrale tekst van de Algemene 
Beschouwingen zie de bijlage 
M 6 stimuleringsregeling regentonnen. Indieners 
SP, D66, PvdA/GL, CDA, Groep Melse. 
M7 huiswerkbegeleiding Orizon. Indieners SP, 
D66, PvdA/GL) 
M8 naar een schuldvrij Zaltbommel. Indieners; SP, 
PvdA/GL, Groep Melse   

CU; Voor de integrale tekst van de Algemene 
Beschouwingen zie de bijlage 

D66; Voor de integrale tekst van de Algemene 
Beschouwingen zie de bijlage 
M9; Gelijke kansen in onderwijs; Indieners D66, 
PvdA /GL, SP, CDA 
M10; Route soleil D66, SP, PvdA /GL. 

VVD; Voor de integrale tekst van de Algemene 
Beschouwingen zie de bijlage 

Groep Melse; Voor de integrale tekst van de 
Algemene Beschouwingen zie de bijlage 

M11 MFA Brakel; Indieners alle raadsfracties 
PvdA/GL, VVD, GP, CU, ZVV, D66, SP, Groep 
Melse CDA.  

Schorsing tot 20.00 uur. 

Wethouder Zondag; 
Wethouder zegt toe gelden voor herdenking 75 jaar 
bevrijding door te schuiven naar volgend jaar. 

Fin technisch; 



e. Reeks korte debatten 
over moties en 
amendementen. 

M4; Ontraadt om geld te reserveren 
M5 ;Ontraad de motie  
M11; positief oordeel raad 

Reactie wethouder van Leeuwen; 
Motie M6 stimuleringsregeling regentonnen; 
Verzoek om motie aan te houden 

Reactie wethouder Bragt; 
Wethouder zegt de raad toe als de businesscase 
niet rond komt met het hospice de raad zal worden 
geïnformeerd en betrokken. 

Motie M9; gelijke kansen in onderwijs; Ontraadt de 
motie. 
M4 sociale economische gevolgen COVID 19; 
Ontraad de motie 
M7 huiswerkbegeleiding Orizon ; Ontraad de motie 
M8 naar een schuldvrij Zaltbommel; 
Overbodig ontraad de motie  
M9 gelijke kansen in onderwijs; Ontraad de motie 

Reactie wethouder Posthouwer; 
Wethouder zegt de raad toe dat hij Bommelwaar 
meeneemt in het totaal van projecten en betrekt 
daarbij hoe inwoners daarvan kunnen profiteren. 
M3 lokaal energiebedrijf; Ontraad de motie 
M 10 Route soleil; overbodig ontraad de motie 

Reactie burgemeester van Maaren; 
Motie 2 Sinterklaasviering;  
Burgemeester zegt toe gesprekken met de diverse 
sinterklaas comités aan te gaan waarbij basis van 
gesprek is een breed volksfeest te organiseren 
waarbij de ontwikkelingen in de samenleving 
worden meegenomen. Hierbij zal worden gekeken 
naar natuurlijke momenten en op de wijze waar in 
den lande andere gemeenten dit onderwerp 
oppakken.  
Burgemeester zegt toe de raad toe te informeren 
over de uitkomsten van deze gesprekken richting 
de ontvangst van Sint-Nicolaas. 
Motie; overbodig vanwege gedane toezegging. 

Motie 6/M6; stimuleringsregeling regentonnen en 
motie 8/ M8 naar een schuldvrij Zaltbommel 
worden ingetrokken door de indieners. 



f.Stemming en alleen 
nog stemverklaringen   

Voorstel is unaniem akkoord (20). 

Motie 2 /M2 Sinterklaasviering; 
Stemverklaringen van van Wijk(PvdA/GL), Bok 
(SGP), Kesting (CU), Meyers(D66), de Kort (CDA) 
Melse (Groep Melse). 
M2 wordt verworpen. Voor fracties PvdA/GL, SP, 
D66, CDA, Groep Melse (8), tegen CU, ZVV, SGP, 
VVD (12)  

Motie 3 energiebedrijf 
Stemverklaringen Bok (SGP) 
van Wijk(PvdA/GL),van  der Wiele (VVD). 
Fracties PvdA/GL, SP, CDA, D66 ,Groep Melse 
stemmen voor de motie (8), fracties CU, VVD, 
SGP, ZVV stemmen tegen de motie(12).  
Motie 3 wordt verworpen.  

M4 sociaaleconomische gevolgen Covid 19 
Stemverklaring de Kort(CDA). Fracties PvdA/GL 
CDA, Groep Melse, D66, SP stemmen voor de 
motie. Fracties ZVV, SGP, CU, ZVV stemmen 
tegen de motie. 
Motie 4 wordt verworpen. 

M5 Hondenbelasting. 
Fracties CDA en Groep Melse stemmen voor de 
motie (3). Fracties D66, SP, PvdA/GL, ZVV, SGP, 
CU en VVD stemmen tegen de motie (17). 
Motie 5 wordt verworpen  

M7 huiswerkbegeleiding Orizon  
Stemverklaringen SP (Stoutjesdijk), Bok(SGP), 
de Kort (CDA). 
Fracties PvdA/GL, SP, D66 stemmen voor de motie 
(5). Fracties CDA, SGP, ZVV, CU, VVD Groep 
Melse  stemmen tegen de motie (15) 
Motie 7 wordt verworpen  

M9 Gelijke kansen in onderwijs.  
Stemverklaringen Meyers (D66) en  
Melse (Groep Melse) 
Fracties PvdA/GL, CDA, D66, SP, Groep Melse (8) 
stemmen voor de motie. Fracties ZVV, SGP, CU en 
VVD stemmen tegen de motie (12).   
Motie M9 wordt verworpen. 

M10 Route soleil. 



Stemverklaringen Meyers(D66) en Lid Metz (ZVV)  
Fracties PvdA/GL, Raadslid Metz (ZVV), D66, SP, 
Groep Melse en CDA  stemmen voor de motie (9). 
Fracties SGP, ZVV (m.u.v. lid Metz) CU en VVD 
stemmen tegen de motie (11) 
Motie 10 wordt verworpen  

M11 MFA Brakel Motie wordt unaniem 
aangenomen (20). 
Stemverklaring Stoutjesdijk (SP) 
Motie 11 wordt aangenomen. 

Stemverklaringen perspectiefnota. 
Fvd Schans(PvdA/GL) Jaco Melse (Groep Melse) 

7        Vaststellen besluitenlijst 
van de 
raadsvergadering van 
25 juni 2020. 

De besluitenlijst van 25 juni 2020 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

8 

Sluiting 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 24 september 2020. 

De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, de voorzitter, 

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

Dhr. P.C. van Maaren


