
   
 
 
 
Besluitenlijst raad  23 januari 2020 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

Besluit 

1 Opening en 
mededelingen. 
 
 

Mevr Anneliese van Oort is afwezig (fractie 
PvdA/GL)  
(20) 

2 Vaststellen van de 

agenda 
 
 
 

De heer van Wijk geeft aan agendaput 4 als debat 
onderwerp te willen bespreken. De voorzitter meldt 
dat dit agendapunt 11 a wordt. 
 
De heer de Kort kondigt motie vreemd aan de 
vergadering aan met als onderwerp  
voortgangsrapportage uitvoering beleid 
arbeidsmigranten. Wordt hiermede agendapunt 
11b 
 
Mevrouw Meyers kondigt motie vreemd aan de 
vergadering aan m.b.t. Europese vlag in raadzaal  
Wordt agendapunt 11c. 
 
Op verzoek van wethouder Bragt wordt 
agendapunt 4 Regionale Samenwerking 
gemeenschappelijke Regelingen na agendapunt 6 
kaderbrief GGD behandeld. Akkoord. 
 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen 

Er waren geen opmerkingen vanuit de raad n.a.v. 
dit agendapunt. 
 
Mededeling wethouder Bragt herdenking deportatie 
joodse bevolking en onthulling 
herdeningsmonumenten in maart a.s. 
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Regionale 
samenwerking/Gemeen
schappelijke 
Regelingen  
 

Zie opmerkingen onder 11 a. 

5         Vragenhalfuur en 

andere rechten van 

raadsleden 

De heer van der Schans stelt mondelinge vragen 
n.a.v. correspondentie tussen gemeente en de 
Heren van Suilichem inzake beleid 



 

 
 

arbeidsmigranten 
 
Zijn er aan de raad dilemma’s voorgelegd? 
Zijn er wijzigingen voorgelegd? Is informatie over 
de uitvoering formeel neergelegd en formeel 
besproken met de raad? 
 
Reactie wethouder van Leeuwen; 
Snelheid in uitvoering van beleidstaat voorop 
waarbij het delen van aandachtspunten informeel 
heeft plaatsgevonden met een vertegenwoodiging 
van de raad. Er is geen  afwijking van beleid t.a.v.  
huisvesting arbeidsmigranten. 

Wethouder zegt toe de Heren van Suilichem te 
informeren dat het standpunt in de genoemde 
correspondentie met de Heren van Suilichem niet 
het standpunt is van de gemeenteraad van 
Zaltbommel. 
 
Mondelinge vragen van de heer Stoutjesdijk fractie 
SP inzake brief van Stichting Kompas waarbij is w 
aangegeven dat subsidie vanuit de gemeente niet 
wordt toegekend. Op welke grond is dit verzoek 
afgewezen? 
 
Reactie wethouder Bragt; 
Aanvraag past niet in het huidige subsidiebeleid. 
Grondslag is momenteel niet toereikend 
Herpositionering van het welzijnswerk (herijking 
van beleid )biedt wellicht kansen voor de 
organisaties in welzijnswerk. 
 
Wethouder Bragt zegt de raad  toe met een 
startnotitie te komen met nieuwe opzet van het 
welzijnswerk. Na zomerreces Q3 nieuw 
welzijnsbeleid tbv besluitvormingsproces raad; 
 
Mevrouw Meyers fractie D66 stelt mondelinge 
vragen m.b.t. stand van zaken van de inclusieve 
agenda n.a.v. begrotingsraad 2019.Wanneer kan 
de raad een uitgangspuntennotitie verwachten?  
 
Wethouder Bragt zegt toe uitgangspuntennotitie en 
de herijking welzijnsbeleid te laten samenlopen. 
Binnen enkele maanden uitgangspuntennotitie in 
Q2 en besluitvorming in  Q3 
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Kaderbrief GGD  Raadsleden Biesheuvel(SGP)en Van Wijk 
(PvdA/GL) vragen nadrukkelijk aandacht voor een 
scherpe zienswijze.   



 Verzoek om stevige inbreng wethouder Bragt 
teneinde een concrete reactie te verkrijgen van het 
van d e GGD.  
 
Reactie wethouder Bragt; 
Er is sprake van een grote regio. Er is afstemming 
tussen gemeenten binnen de Regio Rivierenland. 
Wethouder Bragt is bereid  zich zeer kritisch op te 
stellen in de eerstvolgende vergadering van het 
Algemeen Bestuur.  
 
Raadslid de Kort verwijst in dit kader o.m. naar de 
initiatiefraadskring Regio Rivierenland die als doel 
heeft betere afstemming te zoeken tussen de raden 
van de Regio Rivierenland.  
Raad unaniem om aan te scherpen. 
 
Wethouder Bragt zegt de raad toe dat hij in de 
eerstvolgende vergadering van het Algemeen 
Bestuur een stevige kritische inbreng zal geven 
n.a.v. de zienswijze . Terugkoppeling aan de raad 
na de vergadering van het AB van zijn inbreng en 
dito uitkomst.  
 
 
Voorstel is unaniem akkoord (20) 
 
 
 

7        Actualisatie beleid 

sturen van grote 

projecten 

 

  

Voorstel is unaniem akkoord(20) 
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Bommelerwaards 

Jeugdlintje  

Amendement;Jeugdlintje A1; 
Indieners CU, CDA, ZVV, PvdA,/ GL, SP, D66, 
VVD.  
 
Reactie burgemeester van Maaren; 
Laat naamgeving aan jeugd over. Sprake van 
belangeloze inzet.Raad zal  explicieter worden 
geïnformeerd 
Burgemeester kan  amendement ondersteunen en  
zegt toe communicatie breder in te zetten tbv dorps 
en wijkraden, verenigingen. 
Lintje moet wel exclusief zijn en blijven. 
Per gemeente wordt het lintje uitgereikt . Er zal wel 
overleg met gemeente Maasdriel plaatsvinden om 
het e.e.a. verder af te stemmen 
 



A1 wordt unaniem aangenomen ( 20 ) 
 
Voorstel is unaniem aangenomen(20) 
 
 
 
 

9         Eerste wijziging 

legesverordening  

Voorstel is unaniem akkoord (20) 

10 Structurele oplossing 

incontinentiemateriaal  

 

A 2 inzameling incontinentiemateriaal ; Indieners 
ZVV, CU, VVD, SGP.  
 
Fracties D66, SP, groep Melse, PvdA/ GL en CDA  
zijn  verrast door het ingediende amendement en 
willen het voorstel en besluit zoals is geformuleerd 
handhaven teneinde een structurele oplossing te 
realiseren voor het huidige probleem van 
inzameling incontinentiemateriaal. 
 
Reactie Wethouder Posthouwer; 
Er is extra tijd cq. extra vergoeding binnen Wmo 
indicatie voorzieningen opgenomen tbv 
wegbrengen afval incontinentie materiaal. Er ligt 
een toezegging van de directie van de AVRI 
teneinde maatwerk te verzorgen in speciale 
gevallen.;  
Wethouder Posthouwer merkt op dat nota’s 
aankoop incontinentiemateriaal worden 
geaccepteerd als bewijsmiddel. 
Wethouder merkt op dat projectevaluatie er aan 
komt..   
 
Wethouder A2 oordeel raad. 
 
 
Fractie CDA raadsleden de Kort en Koster verlaten 
de zaal voorafgaand en tijdens de  stemming over 
het amendement en besluit . Derhalve zijn 18 leden 
aanwezig bij de stemming over dit onderwerp . 
 
Stemverklaringen; 
Raadsleden Stoutjesdijk(SP), Melse(Groep Melse), 
Meyers(D66), van Wijk (PvdA/G).  
 



A 2 Amendement inzameling incontinentiemateriaal  
wordt aangenomen met 13 stemmen voor (ZVV, 
CU, VVD, SGP) en  5 stemmen tegen (D66, SP, 
PvdA/GL, Groep Melse)  
 
Voorstel wordt aangenomen met 13 stemmen voor 
(ZVV, CU, VVD, SGP) en  5 stemmen tegen (D66, 
SP, PvdA/GL, Groep Melse) 
 
 

 
11 

Vaststellen besluitenlijst 

vorige 

raadsvergadering  

 

De besluitenlijst van 12 december 2019 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.  
 
 

11a Regionale 

samenwerking/ 

gemeenschappelijke 

Regelingen 

 

 

Kaderbrief 

Programmabegroting 

2021Regioa 

Rivierenland 

 

 

 

 

 

 

 

Kaderbrief 

Veiligheidsregio 

Gelderland Zuid 2021  

 
 
 
 
 
 
 
De heer van Wijk (PvdA/GL) vraagt aandacht voor 
het aandachtspunt van verschuiving vervoer naar 
de gemeenten in de   Kaderbrief van de Regio 
Rivierenland . 
 
Reactie wethouder Zondag; 
Er is sprake van gedeeltelijke verschuiving van 
vervoer van de provincie naar gemeenten. Zaak 
om deze ontwikkelingen te monitoren. 
 
 
 
Constatering van het ontbreken van het nodige 
effect van de eerder ingediende zienswijzen. Wat is 
er gebeurd met deze zienswijzen? 
 
Reactie burgemeester van Maaren;  
Ambulance vraag staat uit. Reserves niet te hoog 
houden 
Aanbod uitnodiging aan commandant Remmerde 
t.b.v. een  toelichting  in de carrousel van actuele 
stand van zaken.  
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Motie over een niet 

geagendeerd 

onderwerp  

 

 
Motie M1 Voortgangsrapportage uitvoering beleid 
huisvesting arbeidsmigranten. Indieners 
CDA, PvdA/GL, D66, CU, SP, Groep Melse (10) 
 
Wethouder van Leeuwen; 



Oordeel raad met positieve grondhouding 
 
 
Motie unaniem aangenomen (20) 
 
 
 
 

11c Motie over een niet 

geagendeerd 

onderwerp  

 

Motie M2 Europese vlag n de raadzaal 
 
Indieners D66, ZVV, CDA. 
 
 
Fracties SGP en VVD stemmen tegen (6) 
 
D66, ZVV, CDA, Groep Melse, SP, CU , PvdA/Gl 
stemmen voor de motie (14)  
 
 
De motie Europese vlag in raadzaal wordt 
aangenomen. 
 

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  

zijn vergadering van 23 januari  2020 
 
 
De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  
 
 
 

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

Dhr. P.C. van Maaren 

 


