
Besluitenlijst raad  17 december 2020 

Omschrijving van het 
voorstel 

Besluit

1 Opening en 
mededelingen. 

Er zijn geen afmeldingen tbv deze vergadering. Alle 
leden zijn digitaal zichtbaar aanwezig en 
aangemeld (21). 

a onderzoek geloofsbrieven.  
Commissie onderzoeks geloofsbrieven bestaande 
uit mevrouw Danielle van der Wiele (voorzitter), de 
heer Bart Schreuders en de heer Geert Bok. 
Mevrouw van der Wiele geeft aan namens de 
commissie dat er geen bezwaren zijn voor toelating 
als raadslid.  
b Installatie raadslid Wilco den Hartog. 
De heer Wilco den Hartog wordt geïnstalleerd als 
raadslid en legt de eed af ten overstaan van de 
raadsvoorzitter. 

Schorsing tot 19.40 uur. 

2 Vaststellen van de 
agenda De heer Stoutjesdijk (SP) kondigt een motie over 

een niet geagendeerd onderwerp aan met als titel 
onderzoek nazorgfonds stortplaatsen. 
Mogelijk motie over een niet geagendeerd 
onderwerp van de fractie CDA.  
De agenda wordt derhalve gewijzigd vastgesteld 
door deze onderwerpen als laatste agendapunten 
te behandelen. 

3  Ingekomen stukken en 
mededelingen n.v.t. 

4  Regionale 
samenwerking 
/Gemeenschappelijke 
regelingen 

n.v.t. 

5 Vragenhalfuur en 
andere rechten van 
raadsleden 

De heer de Kort (fractie CDA) stelt mondelinge 
vragen over de consequenties m.b.t. kerstuitkering 
i.v.m.  gedupeerde toeslagenaffaire op 
gemeentelijke bijstandsuitkering 



Is het college bereid deze niet in mindering te 
brengen? 

Reactie wethouder Zondag merkt op dat deze 
korting niet in mindering gebracht.  

De heer Melse (Groep Melse ) stelt mondelinge 
vragen n.a.v. uitrol breedband. 

Reactie wethouder Zondag; 
“Er Sprake van eerste aansluitingen 73 a 74 % 
glasvezel. Verder in gesprek met KPN  m.b.t. 
verglazing kern Zaltbommel. 

Wethouder Zondag zegt de raad toe dat hij de raad 
zal informeren indien arbeidsmigranten werken aan 
aansluitingen breedband. En hoe huisvesting 
geregeld is voor deze groep. 

De heer Kesting stelt mondelinge vragen over de 
mogelijkheid om de  kerkklokken te luiden met   
de jaarwisseling. Burgemeester zeg toe dat hiertoe 
contact  zal worden gelegd met de St . 
Maartenskerk en andere kerken binnen de 
gemeente Zaltbommel. 

6 
Besluitvorm
ing / 
Stemming 

Aanwijzing 
plaatsvervangend 
voorzitter raad  

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

7 Reglement van orde 
voor vergaderingen en 
andere 
werkzaamheden van de 
raad 2020 

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

8         
Structurele uitbreiding 
formatie griffie  

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

9 
Slotregularisatie 2020 
Covid-19 Zaltbommel 

Voorstel is unaniem akkoord (11)  
Stemverklaring raadslid de Kort (CDA) 



10        
Verordening 
bezwaarschriften-
commissie gemeente 
Zaltbommel 2021 

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

11 Algemene Verordening 
Kabels en leidingen 
gemeente Zaltbommel 
2021 

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

12         
Bestuursrapportage 
Werkzaak  

Voorstel is unaniem akkoord (21)  

13 
Voorstel belasting 
verordeningen 

Stemverklaring hondenbelasting fractie CDA (2) 
Stemverklaring raadslid  van der Toorn(SGP) 

Fractie CDA stemt tegen de verordening 
hondenbelasting  (2) en stemt voor alle andere 
verordeningen . 

Voorstel is akkoord (21) muv fractie CDA t.a.v. de 
verordening hondenbelasting . 

14 Verlenging Tijdelijke 
financiële regeling 
incontinentiemateriaal 

Stemverklaring de Kort(CDA) 

Voorstel is akkoord (2)1 

15 Vaststelling 
bestemmingpslan 
Zaltbommel Van 
Heemstarweg –West 

Stemverklaringen raadsleden de Kort(CDA), van 
der Schans (PvdA/GL), Grandia(CU). 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

16 Uitgangspunten 
beleidsnota 
samenleving 2021-
2025 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

17 DEBAT  Gewijzigde Algemene 
Plaatselijke 
Verordening 
Zaltbommel 

Amendement A1 Aanvullende regels carbid 
schieten jaarwisseling 2020/2021 i.v.m. Covid -19 
“van een uitzindering geen regel maken’.  
Indieners fracties CDA, ZVV, CU, D66,VVD. 

Reactie burgemeester van Maaren; 
“Carbid is een alternatief voor vuurwerk. 
Voorstander van meldingsplicht vanwege gevaren 
bij carbid schieten . Burgemeester van Maaren zegt 
toe dat beleidsregels  door college gemandateerd 



aan burgemeester. 

A1;  
raadsleden Haubrich, den Hartog en 
Robbemondt(ZVV)  stemmen mondeling voor het 
amendement   

Amendement wordt aangenomen met 16 stemmen 
voor en 5 stemmen tegen het amendement A1 

Leden den Hartog en Haubrich stemmen 
mondeling voor het voorstel  

Voorstel wordt unaniem aangenomen (21) 

18 Minimabeleid 
Bommelerwaard 2021-
2024 

Amendement A2 Indieners fracties  
CDA SGP, D66, PvdA/GL, CU, Groep Melse, VVD, 
SP, ZVV (raadsbreed). 

Wethouder Bragt zegt toe opmerkingen m.b.t. 
toevoegen van jongeren als risicogroep terzake 
armoede en schulden mee te  
nemen in onderwijsoverleg. 

Amendement A2; A2 wordt unaniem aangenomen 
(21)  

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

19 Definitieve 
ontwikkelingsvisie 
Beersteeg West 

Wethouder van Leeuwen zegt de raad  toe dat 
binnen een maand (eind januari 2021 ) duidelijk 
moet zijn wie de ontwikkelaar is en of dit initiatief 
kansrijk is. 

Voorstel is akkoord (21) 

20 Toekomstbestendige 
Poorterij Amendement A3 Buurthuis met Theater indieners 

fracties SP,D66, PvdA/GL. 

Wethouder Bragt geeft een negatief advies t.a.v. 
het voorliggende amendement 

Wethouder Bragt is positief over Poorterij als groot 
project. Voortaan benaming van cultureel centrum 
i.p.v. buurthuis plus. 



Stemverklaringen raadsleden  Koster (CDA), 
Meyers (D66), Stoutjesdijk (SP),van Wijk 
(PvdA/GL) 

Groot onderwerp bestempelen akkoord unaniem 
(21) 

Amendement A3  
Raadsleden Robbemondt en den Hartog (fractie 
ZVV) stemmen mondeling tegen het amendement. 
6 stemmen voor het amendement  13 stemmen 
tegen .Daarmede wordt het amendement 
verworpen. 

20 digitale stemmen waarvan 19 voor het voorstel. 
Raadslid den Hartog stemt mondeling voor het 
voorstel. 
Fractie SP stemt tegen het voorstel(1). 

Voorstel is akkoord(20 ) 

21 Collegebrief m.b.t. 
samenwerking  
Maasdriel –Zalltbommel 
en BVEB 2020 

Wethouder Zondag zegt toe eind eerste kwartaal 
een strategisch plan met uitrol scenario’s aan te 
bieden aan de gemeenteraad waarbij financiële   
effecten op moederorganisatie en BVEB inzichtelijk 
worden gemaakt.  

Stemverklaringen raadsleden van Wijk (PvdA/GL), 
M.Stoutjesdijk (SP),  Meyers (D66), Melse (Groep 
Melse) 

Voorstel is unaniem akkoord.(21) 

22 Initiatief huisvesting 
arbeidsmigranten op de 
locatie Maas-Waalweg 
14 Zuilichem 

Motie PvdA/GL M1  Indieners fracties PvdA/GL, 
CDA, D66, SP, Groep Melse. 

Wethouder van Leeuwen; Motie overbodig. 
Website voor 6 januari verwacht. Wethouder zal 
nog met initiatiefnemer schakelen. 

Wethouder zegt toe eerste kwartaal 2021 algehele 
evaluatie waarin  voorstel hoe om te gaan met 
initiatieven . 

Motie oordeel raad. 

Stemverklaring raadslid Stoutjesdijk (SP) 



Motie wordt ingetrokken door indieners. 

Stemverklaring van der Schans (PvdA/GL) 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

23 Motie over een niet 
geagendeerd 
onderwerp 

Motie Nazorg stortplaatsen 
Indieners fracties SP, CDA, D66, VVD, groep 
Melse  
Fracties CU en ZVV merken op dat griffie niet 
zwaarder moet worden belast en er aandacht moet 
zijn voor  betrokkenheid  van de provincie 
Gelderland. 

Stemverklaring raadslid Kesting(CU)  
De motie wordt unaniem aangenomen (21) 

Besluitenlijst 26 
november  2020 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld  

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 4 februari  2021 

De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, de voorzitter, 

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

Dhr. P.C. van Maaren


