
Besluitenlijst raad 24 september 2020 

Omschrijving van het 
voorstel 

Besluit

1 Opening en 
mededelingen. 

Mevrouw de Hart (CU) heeft zich afgemeld voor 
deze vergadering. De heren van der 
Schans(PvdA/GL) en Melse (Groep Melse) hebben 
aangegeven verlaat te zijn. 

De heer van der Schans is vanaf agendapunt 12 
aanwezig bij de vergadering. De heer Melse vanaf 
agendapunt 4, 

2 Vaststellen van de 
agenda 

Er zijn twee moties over een niet geagendeerd 
onderwerp voor aangekondigd 

Motie arbeidsmigranten wordt agendapunt 13a op 
deze agenda  

Motie verplaatsing Gulliker wordt agendapunt 13 op 
deze agenda 

3 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt bij dit 
agendapunt . 

4 Regionale 
samenwerking/Gemeen
schappelijke 
Regelingen  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt ij dit 
agendapunt. 

5         Vragenhalfuur en 
andere rechten van 
raadsleden 

De heer Stoutjesdijk (fractie SP) stelt mondelinge 
vragen vragen aan wethouder Posthouwer over de 
AVRI, t.a.v. (a) het nieuws rondom de chips in 
afvalbakken; en (b) de plannen rond oud papier. 

Reactie wethouder Posthouwer; 
T.a.v. plannen oud papier zegt wethouder 
Posthouwer toe de raad schriftelijk te informeren 
welke verenigingen meedoen met de pilot.  

Mevrouw Meyers (fractie D66) stelt mondelinge 
vragen aan burgemeester van Maaren of de
burgemeester bekend is met de recente incidenten 
aan vandalisme bij zowel kantoorpanden als 
woningen die grenzen aan de Tijningenplas? 
Klopt het dat er inderdaad sprake is van toename 
van overlast bij de Tijningenplas? 



Is de burgemeester bereid om mocht dit nodig zijn, 
over te gaan tot de inzet van extra 
beveiligingsmaatregelen en mocht dit nodig zijn dit 
aan de raad terug te koppelen? 

Reactie van burgemeester van Maaren; 
Vanaf 1 augustus jl zijn er 4 meldingen gedaan.  
Er is geen sprake van een significante toename. 
Burgemeester zal in wekelijks politieoverleg 
specifiek aandacht voor dit onderwerp vragen. Als 
er sprake is van meer overlast komt de 
burgemeester bij de raad terug met informatie. 

6 

Besluitvorm
ing / 
Stemming  

Bestemmingsplan 
Brakel, Waaldijk 99 

Voorste lis unaniem akkoord (19) 

7        Bestemmingsplan 
Gameren, Nieuwstraat 
31 

Voorstel is unaniem akkoord (19). 

8 Komst Kentalis 
Compas College naar 
Zaltbommel 

Stemverklaring de heer Kesting (CU)  

Voorstel is unaniem akkoord (19). 

9         Beleidsnotitie en 
aangepaste 
welstandscriteria tbv 
zonneenergie-
maaregelen 

Stemverklaring de heer Metz (ZVV). 

Voorstel is unaniem akkoord (19) 

10 Aanwijzen lid RAC Voorstel is unaniem akkoord (19). 

11Debat GVVP Nota wegen en 
verkeersveiligheid 
2020-2025 

Wethouder Posthouwer zegt de raad toe een 
partnerrol te willen vervullen in de samenwerking 
met scholen op het terrein van verkeerseducatie. 
Door middel van aansporing van programma 
initiatieven tbv groep acht en brugklassers. 

Voorste is unaniem akkoord (19) 

12 BURAP N.a.v. vragen inzake de voortgang moties en 
toezeggingen zegt wethouder Zondag toe met een 
aanvalsplan te komen richting raad met een 
afhandeling van nog openstaande moties.  



Voorstel is unaniem akkoord (20) 

13 Vaststellen besluitenlijst 
vorige 
raadsvergadering  

De besluitenlijst van 9 juli 2020 wordt ongewijzigd 
vastgesteld (20) 

13 a Motie over een niet 
geagendeerd 
onderwerp. 

Motie arbeidmigrantenM1 
Indieners raadsbreed. 

Motie unaniem akkoord (20) 

13b Motie over een niet 
geagendeerd 
onderwerp  

Motie verplaatsing Gulliker 
Indieners raadsbreed. 

Motie unaniem akkoord (20) 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 5 november 2020. 

De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, de voorzitter, 

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

Dhr. P.C. van Maaren


