
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 22 februari 2018. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 Bericht van verhindering van de heer 
Schreuders (ZVV) en de heer Kesting 
(CU). 

2 In memoriam 
 
 
 

 In memoriam uitgesproken door  
burgemeester Rehwinkel n.a.v. het 
overlijden van raadslid Teunis van Ooijen. 
Korte schorsing na beëindiging van dit 
agendapunt. 
 

3 Vaststellen van de agenda 

 
 

 De fractie van der Schans heeft 
aangegeven mondelinge vragen te willen 
stellen bij agendapunt 7. Akkoord. 
 

4 Onderzoek geloofsbrieven en 

beëdiging raadslid E. 

Biesheuvel 

 

 De onderzoekscommissie geloofsbrieven 
bestaande uit de heren van der Schans, 
Van den Dool en de Kort hebben 
voorafgaand aan de vergadering de 
geloofsbrieven onderzocht. De voorzitter 
van de onderzoekscommissie de heer 
van  den Dool geeft aan dat de 
geloofsbrieven in orde zijn bevonden en 
dat de heer Biesheuvel toegelaten kan 
worden tot de vergadering.  
 
De heer Biesheuvel legt ten overstaan  
van de raadsvoorzitter en gehele raad de 
eed af. De voorzitter verwelkomt de heer 
Biesheuvel mede namens de raad. 
  
 

5 Ingekomen stukken en 

mededelingen 

 

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

6 Regionale samenwerking / 
Gemeenschappelijke 
Regelingen 

 a. Motie West Maas en Waal  
De heer den Dool (CU) informeert n.a.v. 
de motie die is aangenomen in gemeente 
West Maas en Waal m.b.t. hun oproep tot 
heroverweging inzameling restafval 
d.m.v. ondergrondse containers. De heer 
Bok (SGP) verwijst naar de “Staphorst 
optie” en de eventuele uitkomst van de 
bespreking in de Regionale 
agendacommissie.  
 



Wethouder Buwalda geeft aan het reeds 
bestuurlijk ingenomen standpunt t.a.v. 
herinzameling restafval d.m.v. 
ondergrondse containers te handhaven. 
  

7 Vragenhalfuur 
 

 De heer van der Schans stelt mondelinge 
vragen over de realisatie van een 
tuinbouwkas in Zuilichem. 
Zijn er al  vergunningen verleend? Zijn de 
huidige activiteiten wel in lijn met de 
geldende voorschriften ? 
 
Wethouder Bragt; 
De vragen zijn doorgeleid naar de ODR 
of de bouwactiviteit wel past binnen de 
huidige regels. Er is geen 
omgevingsverguning verleend. Het e.e.a. 
wordt nagetrokken en kan eventueel 
leiden tot stillegging proces. Wethouder 
zegt toe dat zal worden gehandhaafd 
indien daartoe aanleiding is  
 
Wethouder zegt de raad toe terug te 
koppelen n.a.v. deze casus. 
 
 

8 
Besluitvorming 

Beleid schuldhulpverlening 

Bommelerwaard 

 Stemverklaring Bounjoua (PvdA), 

Den Dool (CU). 

 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld.  (19) 
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Blijverslening  Voorstel wordt unaniem vastgesteld  (19)  

Stemverklaring Bounjoua (PvdA) 

Den Dool (CU) , Melse (CDA). 

 

10 Bommelerwaardse educatieve 
agenda 

 Stemverklaring Sluiter (GL). 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (19) 

 

11  Vaststellen bestemmingsplan 
Buitengebied Zaltbommel, 
Bommelskade 150 KV leiding 

  

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (19) 

12 Vaststelling bestemmingsplan 
Zaltbommel Zonenpark 
Ketelsteeg 

 Stemverklaring de Kort (CDA), Den Dool 

(CU), FvdS (FvdS). 

 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld(19) 

13 Stand van Zaken Waluwe II 
en II 

  

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (19) 



14 Brandweerzorgplan en 
financiële bijdragen 
Veiligheidsregio 

 Stemverkalring Bok (SGP) 

Voorstel wordt unaniem vastgesteld (!9) 

15 
Debat 

Ambitiekeuze gecombineerde 
sporthal en zwembad te 
Zaltbommel 

 Amendement A1; Indieners CDA, VVD, 

ZVV, CU. en D66. 

 

Amendement A2; Indieners GL, PvdA, 

FvdS 

 

Reactie wethouder Looijen na.v. 

ingediende amendementen; 

A1; oordeel raad 

A2; oordeel raad. 

 

Na een schorsing van 10 minuten op 

verzoek van de heer de Looff(VVD) wordt 

de vergadering hervat. 

 

De heer van Wijk verzoekt om hoofdelijke 

stemming.bij Amendement 2. Akkoord. 

 

Stemming na trekking van het lotnr. 

begint bij de heer de Looff; 

De heer de Looff tegen 

De heer Melse tegen  

De heer Metz tegen 

De heer v Overvest tegen 

De heer Robbemondt tegen 

De heer van der Schans voor 

Mevrouw Sluiter van der Velpen voor 

De heer Ummels tegen 

De heer Waaijenberg tegen 

De heer van Wijk voor 

De heer Bok tegen 

De heer Biesheuvel tegen 

De heer Bounjoua voor 

De heer van den Dool tegen 

De heer Duijzer tegen 

Mevrouw Fernhout tegen 

De heer Grandia tegen 

Mevrouw Haubrich Duijzer tegen 

De heer de Kort tegen  

 

Het amendement A2 wordt verworpen 

Met 15 stemmen tegen en 4 stemmen 

voor het amendement (PvdA, GL, FvdS) 

 

 



Amendement A1 Stemverklaring 

Sluiter(GL), van Wijk (PvdA) ,FvdS 

(FvdS). 

 

Amendement A1 wordt aangenomen met 

15 stemmen voor (VVD(2), PvdA(2), 

GL(1), D66(1), FvdS(1), CDA(2), CU(2) 

ZVV(4) m.u.v. fractie SGP (4) 

 

 

Besluit na wijziging d.m..v. amendement 

A 1 wordt aangenomen met 15 stemmen 

voor het gewijzigde besluit en 4 stemmen 

tegen(fractie SGP). 
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Vaststellen besluitenlijst van 
25 januari 2018 

  

De besluitenlijst wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

 

17 Sluiting   

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  

zijn vergadering van 25 januari 2018 

 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  
 
 
 

drs. M.S.P. (Monique) Muurling dr. J.P. (Peter) Rehwinkel  

 


