
Besluitenlijst raad  23 april 2020 

Omschrijving 
van het voorstel 

Besluit

1 Opening en 
mededelingen. 

Er zijn geen afmeldingen. 21 leden zijn 
aanwezig. Burgemeester van Maaren 
verzoekt de leden om geen interrupties 
te doen in eerste termijn. 

2 Vaststellen van de 
agenda 

De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

3 Ingekomen 
stukken en 
mededelingen 

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit 
agendapunt. 

4 Regionale 
samenwerking/Ge
meenschappelijke 
Regelingen  

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. dit 
agendapunt 

5        Vragenhalfuur en 
andere rechten 
van raadsleden 

De heer de Kort stelt mondelinge vragen 
n.a.v. brief Gedeputeerde Staten naar 
gemeente inzake een helpende hand 
t.a.v. Covid-19.  

Burgemeester van Maaren merkt op dat 
er een brief namens beide colleges van 
Maasdriel en Zaltbommel is uitgegaan 
naar GS wat het belang is voor de 
Bommelerwaard. De burgemeester zegt 
toe vandaag de brief die is uitgegaan te 
verzenden naar de raad ter informatie. 



De heer van Wijk stelt twee mondelinge 
vragen m.b.t. het effect van gratis 
parkeren en de drukte op de markt in 
relatie tot het coronavirus. Het positieve 
effect voor ondernemers is zijns inziens 
niet aanwezig . Er wordt geklaagd over 
deze maatregelen dat auto’s te lang 
worden geparkeerd. Hoe regel je de 
parkeerdruk?  

De markt op zaterdag is erg druk. Is de 
burgemeester op de hoogte van deze 
situatie? Is een andere opstelling van de 
markt mogelijk? 

De burgemeester merkt op dat de markt 
doorgang vindt waarbij de kramen meer 
uit elkaar staan. Er is sprake van  
regelmatig controle. Als er signalen zijn 
zal de burgemeester extra toezicht 
houden. Burgemeester zal d.m.v. boa’s  
proefsgewijs extra controles inzetten. 
Als het niet goed loopt kan via de 
noodverordening zowel preventief als 
repressief worden gehandhaafd. 

De burgemeester merkt op dat er twee 
redenen zijn voor de genomen 
maatregelen nl besmettingsgevaar en 
positief signaal voor ondernemers. 
Het college heeft ook signalen 
ontvangen. Er wordt over gepubliceerd 
dat lang parkeren niet wenselijk is en er 
worden borden geplaatst. Ondernemers 
is gevraagd om zelf ook aandacht te 
vragen voor kort parkeren. In de 
komende parkeernota kan met de 
desbetreffende portefeuillehouder over 
de effecten van de maatregelen worden 
gewisseld. 



Burgemeester zal het signaal van de 
heer van Wijk afgeven. 

6

Besluitvo
rming / 
Stemmin
g 

Nota reserves en 
voorzieningen 
2020 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

7       Verordening 
rechtspositie 
raads- en 
commissieleden 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

8

Debat 

Startnotitie 
Bossche Poort 

De heer Metz (ZVV) pleit voor een 
koppeling tussen de twee projecten 
waarbij sprake is van een integrale 
benadering van het gebied.  

Reactie wethouder Bragt;. 
Algemeen belang is ruimtelijk belang. 
Visie zal in juli aangeboden worden aan 
de raad. Een visie met twee varianten 
een met Poorterij en een visie zonder de 
Poorterij. 

Stemverklaring mevrouw Koster (CDA)  

De heer G. Robbemondt stemt  
mondeling voor het voorstel.  
20 digitale stemmen voor.  

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

9        

Debat 

Beleid huisvesting 
arbeidsmigranten 
gemeente 
Zaltbommel 2019  

Motie 1;  
Indiener de heer Grandia (CU) reparatie 
bestemmingsplan Buitengebied 
Zaltbommel m.b.t logiesfunctie categorie 
3 bij De Heeren van Suylichem in 
Zuilichem. Mede-indieners; fracties 
SGP, ZVV, VVD, Groep Melse. 



Motie 2; 
Actievere rol college bij procedures 
waar maatschappelijk draagvlak van 
belang is. Indieners fracties PvdA/GL 
SP, D66, CDA. 

Amendement 1 A1; indieners fracties 
PvdA/GL SP, D66, CDA. 
Groep  Melse; ondersteund 
amendement  A1. Fracties willen  
geen permanente huisvesting op 
bedrijventerreinen en niet meer dan 4 
personen per wooneenheid.  

Reactie college; 
Wethouder van leeuwen; 
Er is volgens de wethouder geen sprake 
van een fundamentele wijziging. Enkel 
sprake van een andere 
verschijningsvorm. Wethouder heeft 
zijns inziens gehoor gegeven aan de 
oproep vanuit de raad om knelpunten 
aan te pakken en vertaald naar 
voorliggend voorstel. 

Wethouder probeert belanghebbenden 
in gesprek te krijgen, daarna pas college 
aan zet volgens de wethouder.  

M1; wethouder oordeel raad . 
M2; wethouder ontraad de motie. 
A1; wethouder ontraad de motie 

A1; de heer Robbemondt stemt in beeld 
tegen het amendement. Overige 
raadsleden stemmen digitaal. 13 
stemmen tegen het amendement 
(fracties ZVV, SGP, VVD en CU) A1 en 
8 stemmen voor (D66, CDA, PvdA/GL, 
Groep Melse en SP) . Het amendement 



A1 wordt  daarmee verworpen. 

Stemverklaringen; 
Fractie PvdA/GL van  der Schans (tegen 
voorstel) 
CDA de Kort (voor voorstel) 
Voor het CDA is t.a.v. de 
geconcentreerde huisvesting van 
arbeidsmigranten op bedrijventerreinen 
jaar rond, geen sprake van een goed 
ruimte en leefklimaat.  
Groep Melse (voor het voorstel ) met 
hetzelfde voorbehoud als de heer de 
Kort heeft gemaakt.  
D66 Meyers (voor het voorstel) 
SP Stoutjesdijk (tegen het voorstel)  

De heer Robbemondt stemt in beeld 
voor het voorstel. De overige 
raadsleden stemmen digitaal. 

Voorstel is akkoord (17 stemmen voor 
(ZVV, SGP, VVD, CU, Groep Melse, 
D66, CDA) en 4 tegen (PvdA/GL en SP) 
het voorstel. 

M1; 
Motie G. Robbemondt stemt in beeld 
voor de motie M1, overige leden 
stemmen digitaal. 1 stem (fractie SP) 
tegen, 20 voor (overige partijen). Motie 
aangenomen . 

M2; 
G. Robbemondt stemt in beeld tegen de 
motie  M2, overige leden stemmen 
digitaal. 13 stemmen tegen en 8 
stemmen voor de motie. Motie 2 wordt 
derhalve verworpen.   



10 Verruiming beleid 
huisvesting 
arbeidsmigranten 
gemeente 
Zaltbommel 2019 
tijdens corona 
crisis 

Wethouder van Leeuwen meldt n.a.v. 
vragen dat er momenteel geen 
aanvragen zijn gedaan. 

Burgemeester van Maaren zegt de raad 
toe een afschrift van brief die naar 
werkgevers is gegaan om arbeiders op 
correcte manier te huisvesten toe te 
sturen. Aandacht bij ODR om 
preventieve en repressieve te 
handhaven. 
Burgemeester gaat de mogelijkheden 
na om via de (sociale) media aandacht 
te geven voor meer actieve informatie 
t.a.v. dit onderwerp. 

Stemverklaringen fractie CDA de Kort., 
fractie PvdA/GL, F. vd Schans; 
fracties SP, Stoutjesdijk 

Voorstel is akkoord (21) met dien 
verstande dat  fractie PvdA/ GL heeft 
tegen gestemd tegen lid 1b tweede 
bolletje van het raadsbesluit.  

11 Generieke 
noodmaatregelen 
voor verenigingen 
en instellingen 
zonder 
winstoogmerk 

Wethouder Zondag merkt op dat: 
bestemmingsreserve mag worden 
gebruikt worden voor het mislopen van 
parkeergelden. 
Unieke kans om te meten wat het effect 
is van deze maatregelen. Het 
merendeel van leningen zijn voor het 
merendeel  giften. 

Voorstel is unaniem akkoord incluis 
addendum  (21). 

12 Vaststellen 
besluitenlijst 
vorige 
raadsvergadering 

De besluitenlijst van 26 maart wordt  
ongewijzigd vastgesteld (21). 



Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 28 mei 2020, 

De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, de voorzitter, 

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

Dhr. P.C. van Maaren


