
Besluitenlijst raad  28  mei 2020 

Omschrijving van het 
voorstel 

Besluit

1 Opening en 
mededelingen. 

Er zijn geen afmeldingen (21). 

2 Vaststellen van de 
agenda 

Twee moties over een niet geagendeerd 

onderwerp worden op verzoek van fracties CDA en 

ZVV toegevoegd aan de raadsagenda als 

agendapunten 13a en 13 b 

3 Ingekomen stukken en 
mededelingen 

Vragen van mevrouw Koster (CDA) n.a.v. de brief 
van de Werkgroep Voetgangers Voorzieningen 
Zaltbommel 
Reactie wethouder Bragt; 

Er zijn geen wettelijke vereisten. Maatwerk is 

noodzakelijk per kern. In gesprek met dorps en 

wijkraden in eigen wijk e dorp om 

ervaringsdeskundigen te bevragen. 

4 Regionale 
samenwerking/Gemeen
schappelijke 
Regelingen  

Geen opmerkingen. 

5         Vragenhalfuur en 
andere rechten van 
raadsleden 

 Mevr. Meyers (D66) ;  
Onderwerp; Kruispunt Esso  

  Dhr. Bok(SGP);
Onderwerp; Over de uitblijvende rapportage 
over opkomsttijden (toezegging APB vorig 
jaar) en opkomstcijfers 
Reactie burgemeester;

Burgemeester van Maaren zegt de raad toe de 
cijfers opkomsttijden mbt de A1 en A2 tav de jaren 
voor 2019 en  2020 per kern te verstrekken in de 
vorm van een informatienota voor de zomer. 



 Dhr.van der Schans (PvdA/GL); 
Onderwerp; Huisvestingsbeleid 
Arbeidsmigranten

 Mevr. Meyers(D66);  
Onderwerp; Voortgang BVEB

Zie voor de uitgebreide behandeling de live 
opnamen bij dit agendapunt.   

6 

Besluitvorm
ing / 
Stemming  

Ontheffing 
woonplaatsvereiste 
wethouder van 
Leeuwen 

19 stemmen voor het voorstel .  
Dhr Van Wijk (PvdA/GL)en dhr Schreuders (ZVV) 
stemmen mondeling voor het voorstel (2). 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

7        Bestemmingsplan 
Nederhemert 
Ambachtshof 

17 stemmen voor het voorstel 
Dhr van Wijk(PvdA/GL) , mevr Plessius(VVD), 
Mevr van der Wiele(VVD) en dhr Metz(ZVV) 
stemmen voor het voorstel (4)  . 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 
8 Jaarrekening 2029 

GGD Gelderland Zuid 17 stemmen voor het voorstel. 
Dhr van Wijk(PvdA/GL), Metz(ZVV) en mevr de 
Hart (CU)en Meyers (D66) stemmen voor het 
voorstel (4)  . 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

9         Begroting 2021GGD 
Gelderland Zuid Stemverklaringen mevr.Koster(CDA) , 

dhr.Stoutjesdijk(SP)  

18 stemmen voor het voorstel. 
Mevr de Hart(CU), dhr Metz (ZVV)en dhr van Wijk 
(PvdA/GL)stemmen mondeling voor het voorstel (3)

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

10 Begrotingswijziging 
2020 tav Veilig Thuis 

Stemverklaringen mevr. de Hart(CU) en mevr 
Meyers(D66)  

19 stemmen voor het voorstel. 
Dhr van Wijk(PvdA en dhr Metz(ZVV) stemmen 
mondeling voor het voorstel (2) 



Voorstel is unaniem akkoord (21). 

11DEBAT Ontwerpbegroting en 
Jaarrekening 2029 van 
het projectbureau 
herstructurering  

Dit agendapunt is rechtstreeks op de raadsagenda 
geplaatst. 

20 stemmen voor het voorstel. 
Dhr Van Wijk (PvdA/GL) stemt mondeling voor het 
voorstel(1)  

Voorstel is unaniem aangenomen(21) 

12 RES Wethouder Posthouwer zegt toe dat  de plaatsing 
van kleine windmolens in de notitie zon en wind 
aan bod zal komen.  

Stemverklaring dhr. Stoutjesdijk(SP) 

20 stemmen voor het voorstel. 
Dhr Van Wijk (PvdA/GL) stemt  mondeling voor het 
voorstel.(1)  

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

12 
Vaststellen besluitenlijst 
vorige 
raadsvergadering  

De besluitenlijst van 23 april 2020 wordt  
ongewijzigd vastgesteld (21). 

13a Motie initiatief 
raadskring  

Indieners fracties ZVV, VVD, SGP, CU. 
Fracties ZVV, VVD, SGP, CU, Groep Melse 14 
stemmen voor , 7 stemmen tegen  (SP, CDA, 
PvdA/GL, D66) . 

De heer de Kort (CDA) legt zijn functie neer als 
vertegenwoordiger in de RAC namens de raad  

Motie 1 wordt  aangenomen14 stemmen voor /7 
tegen  

13b Motie anti discriminatie  Indieners CDA, PvdA /GL, SP, VVD, D66, ZVV 

Stemverklaringen mevrouw Meyers(D66), dhr 
Biesheuvel (SGP) 

16 stemmen voor 4 stemmen tegen  (SGP) 



Dhr van Wijk stemt mondeling voor de motie  

Motie 2 wordt aangenomen17 voor /4 tegen

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 25 juni 2020. 

De raad voornoemd, 
de  raadsgriffier, de voorzitter, 

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

Dhr. P.C. van Maaren


