
   
 
 
 
Besluitenlijst raad  20 februari 2020 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 
 

Besluit 

1 Opening en 
mededelingen. 
 

Er zijn geen afmeldingen (21). 

2 Vaststellen van de 

agenda 
 
 
 

Mevrouw Koster verzoekt de zienswijze GGD 
agendapunt 10 als hamerstuk agendapunt te 
behandelen. Akkoord. 

De heer van Wijk geeft aan agendaput 11 

Vaststellen geactualiseerde bodemkwaliteitskaart 

en nota bodembeheer i.p.v. bespreekstuk als 

hamerstuk te willen bespreken. Akkoord. 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen 
De heer van Wijk stelt enkele vragen n.a.v. de 

brieven die zijn binnengekomen m.b.t. de 

assimilatie verlichting in de glastuinbouw. Meer 

specifiek, het WOB-Verzoek inzake regels en 

handhaving glastuinbouw en brief inwoner inzake 

assimilatiebelichting. 

  
Burgemeester zegt toe reactie beantwoording van 
de desbetreffende brieven aan de raad toe te 
zenden. 

4 

 

Regionale 
samenwerking/Gemeen
schappelijke 
Regelingen  

Geen opmerkingen. 

5         Vragenhalfuur en 

andere rechten van 

raadsleden 

 

 
 

De heer van der Schans stelt mondelinge vragen 

over hoe het proces verloopt en wordt ingevuld als 

de gemeenteraad wordt gedaagd bij de rechter (of 

RvS of bezwaar- en beroepscommissie). Dit n.a.v. 

een casus die bij de RvS enkele weken geleden 

heeft gediend en waarover de raad op verzoek is 

geïnformeerd.  
 
Burgemeester van Maaren zegt toe schriftelijk de 
vragen te beantwoorden. 

6 

 

Besluitvorm

ing / 

Stemming  

Aanwijzing voorzitters 

carrousel  

Voorstel is unaniem akkoord (21). 
 



7        Plan van aanpak 

proces regionaal 

economisch 

ambitiedocument 2020-

2024 

 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

8 

 

Subsidieaanvraag voor 

opsporing en ruimen 

conventionele 

explosieven 

 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 
 
 
 

9         

 

Debat 

Zienswijze 

meerjarenbeleidsplan 

Werkzaak Rivierenland 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 
 

10 Meerjarenstrategie 

GGD 

Hamerstuk. Voorstel is unaniem akkoord (21). 

11 Vaststellen 

geactualiseerde 

bodemkwaliteitskaart 

en nota bodembeheer 

 

Hamerstuk. Voorstel is unaniem akkoord (21). 

 

12 
Vaststellen besluitenlijst 

vorige 

raadsvergadering  

 

De besluitenlijst van 23 januari 2020 wordt  
vastgesteld (21). 
 
 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  

zijn vergadering van 20 februari 2020 
 
 
De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  
 
 
 

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

Dhr. P.C. van Maaren 

 


