
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 17 mei 2018 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en mededelingen. 
 
 

 De heer Schreuders is afgemeld. De heer 
Buwalda zal tijdens deze vergadering niet 
plaats nemen in de raad en daarmee niet 
deelnemen aan de stemming als raadslid. 
Simon Buwalda is deze raadsvergadering 
nog enkel aanwezig als lid van het 
college. 
 

2 Vaststellen van de agenda 

 
 
 

 Twee bespreekpunten en een motie 
vreemd aan de vergadering betreffende 
huisvesting seizoenarbeiders op eigen 
terrein. 
 

3 Ingekomen stukken en 
mededelingen 
 
 

 Mededeling wethouder Looijen meldt dat 
t.a.v. zienswijze PHS commissie MER 
een zeer kritische opstelling in haar 
rapport heeft vermeld. De onderbouwing 
van hun standpunt zal door het Ministerie 
opnieuw gedaan moet worden. 

4  

Regionale samenwerking 

  
Geen opmerkingen 

5  

Vragenhalfuur 

 

  
Fractie CDA de heer Kort stelt 
mondelinge vragen n.a.v. krantenartikel in 
het Brabants dagblad” Hulp en veiligheid 
in het geding”. 
Wat is de rol van de gemeente? 
 
Reactie wethouder Bragt; 
Als er een actieve storing dan wordt het 
opgelost. Toestemming niet nodig van de 
gemeente. 
Contact geweest met KPN. Alles zou zijn 
opgelost volgens KPN. 
Artikel misplaatst. 
Wethouder neemt signaal mee naar KPN 
 

6 DEBAT Ondernemersfonds 
bedrijventerreinen 

 CDA; Amendement A1 
Mede-indieners CDA, ZVV, SP D66 en 
VVD 
 
Reactie wethouder Looijen; 
College neemt amendement graag over. 
 
Amendement wordt unaniem 



aangenomen (19) 
 
 
Voorstel unaniem aangenomen(19). 
 
 

7 Vaststellen van het 
uitvoeringskrediet en PvA 
huisvesting arbeidsmigranten 

 Motie M1 Indieners SP, PvdA/GL, 
Maatschappelijk panel in Plan van 
aanpak Huisvesting arbeidsmigranten 
Zaltbommel 2018 
 
 
Motie II PvdA/GL, D66, SP  
Plan van aanpak huisvesting 
arbeidsmigranten Zaltbommel 2018 
 
 
Motie III 
Huisvesting arbeidsmigranten 
distributiecentra Indieners CDA, PvdA, 
SP, D66, CU, ZVV, VVD, SGP 
 
Reactie wethouder Bragt; 
Ontwerp bestemmingsplan ligt in 
september ter inzage. Er is sprake van 
een harde termijn om ongewenste (hotels 
en pensions) ontwikkelingen te 
vooromen. 
Eind sept. begin oktober wordt beleid in 
bestemmingsplan vastgelegd. 
Afsplitsing twee snelheden (hotels en 
pensions) en restbeleid. 
Wethouder ontraadt korte termijn beleid. 
Als er sprake is van overlast wordt 
ingegrepen. 
Suggestie wordt meegenomen om eerst 
met het panel aan de slag te gaan en 
daarna gemeente brede enquête 
T.a.v. de relatie met het 
voorbereidingsbesluit kunnen effecten 
t.a.v. wijziging van het bbp planschade 
veroorzaken. 
In het PIP gebied is de provincie bevoegd 
gezag op het gebied van planologische 
beslissingen. Maar gemeente kan wel 
tijdelijk omgevingsvergunningen verlenen. 
Samenwerking met regio vanuit 
coördinerende rol. Er is een verzoek 
gedaan aan gedeputeerde t.a.v. 
financiële ondersteuning.  
 
Motie I; wordt ontraden door college 
 
Motie II wordt ontraden door college 
 
Motie ;  oordeel raad 



 
A II; positief advies college maar 
wethouder geeft aan dat hij zal proberen 
binnen budget te blijven en zonodig terug 
naar raad. 
 
De heer Melse is de  vergadering 
binnengekomen om 19.42 uur.  
  
Wethouder Bragt zegt toe schriftelijk te 
beantwoorden.n.a.v. de vraag van der 
Schans of het mogelijk is dat er in het 
huidige beleid gehandhaafd wordt 
wanneer er sprake is van een situatie 
waarin in beide buurwoningen van een 
woning 8 arbeidsmigranten wonen. 
Daarbij in aanmerking genomen dat er 
geen limiet is in de straat.  
AII; Vaststellen uitvoeringskrediet en PvA 
huisvesting arbeidsmigranten CDA 
Indiener.  
A II aangenomen (15) fracties ZVV, 
PvdA, GL, CDA, VVD em SGP)  
 
Stemverklaring v d Schans (PvdA/GL) 
 
Voorstel wordt aangenomen (17) m.u.v. 
de fractie PvdA/Gl (3)  
 
 
Motie I GL/PvdA/SP wordt verworpen(16 
stemmen tegen 4 voor) 
 
Motie II PvdA/GL, SP, D66 wordt 
verworpen (16 stemmen tegen 5 voor) 
 
 
Motie III (CDA, PvdA, SP, D66, CU, ZVV, 
VVD, SGP indieners) wordt unaniem 
aangenomen (20) 
 
 

8  Vaststellen besluitenlijst van 

22 februari 2018 

 De besluitenlijst wordt conform 

vastgesteld 

9 
 

Motie over een niet 
geagendeerd onderwerp. 
 

 Motie huisvesting seizoenarbeiders op 

eigen terrein M IV . Indieners fracties CU, 

VVD, SGP, ZVV 

 

Wethouder Bragt; Motie kan worden 

overgenomen door het college 

 

Stemverklaringen D66(Ummels), 

CDA (de Kort), v.d Schans(PvdA/GL),  

 



 
Motie wordt aangenomen (ZVV, CU, 
CDA, VVD SGP (17) stemmen voor  

10 Sluiting    

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  

zijn vergadering van 14 juni 2018 

 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  
 
 
 

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

 


