
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 14 juni 2018. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening en 
mededelingen. 
 
 

 Bericht van verhindering van de 
heer Ummels (D66) (20) 

2 Vaststellen van de agenda 
 

 N.a.v. de ontvangen  schriftelijke  
beantwoording van vragen van de 
raad m.b.t. agendapunt 24 VRGZ  
wordt door burgemeester 
Rehwinkel voorgesteld  dit 
agendapunt als hamerstuk te 
agenderen. Akkoord. 
 
De heer  van Wijk (PvdA/GL merkt 
op dat hij bij agendapunt 4 de 
stukken van Veilig Thuis  mogelijk 
wil betrekken bij debat agendapunt 
22. 
 

3  
Ingekomen stukken en 
mededelingen 
 

  
Er zijn geen opmerkingen 
binnengekomen 

4 Regionale samenwerking 
/gemeenschappelijke 
regelingen 
 

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

5 Vragenhalfuur 
 

 Fractie CDA geeft aan gebruik te 
willen maken  van het 
vragenhalfuurtje. 
Raadslid de Kort;  
 
“Op 7 juni ontvingen we van het 
college een brief over met een 
reactie op het onderzoek 
dienstverlening ondernemers. In 
deze brief schrijft het college o.a. 



het volgende: 'Via ons 
Klantcontactcentrum hadden wij al 
signalen dat de dienstverlening van 
onze gemeente op onderdelen beter 
kan. Daarom loopt nu al enige tijd 
een intern onderzoek'. We willen 
hierover (proces) graag wat vragen 
stellen aan het college.  
 
-Sinds wanneer zijn signalen 
bekend? 
-Wat voor intern onderzoek is dit? 
-Waarom is de raad niet eerder 
geinformeerd? 
-Kunt u uitleggen wat hier aan de 
hand is? 
 
Reactie Wethouder Zondag; 
“Het college  vindt resulaten 
volstrekt onacceptabel. Afwachting 
Plan van aanpak. Huidige  
intern onderzoek is een systeem 
signalering. 
Cultuurverandering moet 
plaatsvinden bij doorverbinden 
binnen de organisatie. Permanente 
aandacht MT  is nodig. 
 Toezegging van Wethouder Zondag 
om snel plan van aanpak gereed te 
hebben. 
Rapport is opgevraagd .Reactie 
n.a.v. rapport naar raad”.  
 
 
Fractie CDA geeft aan  ook 
mondeling vragen te stellen over 
een bericht op  bd.nl over het 
mountianbikeparcours: https://ww
w.bd.nl/zaltbommel/te-veel-
distels-te-weinig-vrijwilligers-
nieuw-mountainbikeparcours-
zaltbommel-dicht~affee191/ 
 
“Er is sprake van een explosie groen 
, pionierkruiden. 
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Pleidooi om het e.e.a. beheersbaar 
te maken voor de toekomst. 
Hulpvraag aan Gemeente. Is dit niet 
een taak van de gemeente 
groenbeheer?” 
 
Reactie Wethouder Bragt; 
Er is een afspraak  gemaakt met de 
mountainbike club om terrein te 
beheren. 
Wethouder Bragt zegt de raad  toe 
dat de Gemeente het eerste jaar 
terrein  zal onderhouden.  Er zal 
worden bekeken wat de eventuele 
mogelijkheden zijn tav een tweede 
jaar van onderhoud.  
Veiligheid van belang. 
De Gemeente zal meedenken, 
meehelpen en expertise ter 
beschikking stellen bij opstellen 
beheerplan. Beheerplan is echter 
verantwoordelijkheid van de 
mountainbike club zelf. 
 

6 Benoeming 
plaatsvervangend 
burgerleden  

 Instelling stemcie bestaande uit 
raadsleden Danielle van der Wiele, 
Liza Biesheuvel (voorz) en Nico van 
wijk. 
 
Er zijn 20 geldige stemmen 
uitgebracht  . Alle stemmen zijn 
voor benoeming van de 
voorgestelde kandidaten. 
  
Voorstel is akkoord. 
  

6a Beëdiging plv 
burgerleden en burgerlid 

 Plv. burgerleden 
De heer Wim van Horssen legt de 
eed af  
Mevrouw An van Tuyl legt de 
belofte af 
Mevrouw Anneke Ripmeester legt 
de belofte af 
Mevrouw Evelien Jansen Zondag  
legt de belofte af 



 
Burgerlid 
De heer Erik Konnen legt de belofte 
af  
  

7 Besluit-
vorming/ 
stemming 

Aanwijzen leden en 
plaatsvervangende leden 
diverse 
gemeenschappelijke 
regelingen van de 
gemeente Zaltbommel 
 

  
Voorstel is unaniem akkoord. 

8  Vaststelling 
bestemmingsplan 
Bruchem Dorpsstraat 55, 
bouw 5 woningen 
 
 

 Stemverklaring  Stoutjesdijk (SP)) 
, Frits van der Schans (PvdA/GL), 
 
Voorstel is unaniem akkoord 
 

9 
 

Vaststellen 
bestemmingsplan 
buitengebied Maas 
Waalweg 
 
 
 

 Voorstel is unaniem akkoord 

10 Verklaring van geen 
bedenkingen wijzigen 
bestemmingsplan De 
Wildeman II t.b.v. 
vestiging bedrijf 
Mainfreight  
 
 

 Stemverklaring van der Schans 
(PvdA/GL) 
 
Voorstel is unaniem akkoord 

11  Vaststellen 
peuterregeling gemeente 
zaltbommel 

  
Stemverklaring DeKort (CDA)  
 
Voorstel is unaniem akkoord  

12 Onderschrijven 
zienswijze MER en OTB 
programma 

  
Voorstel is unaniem akkoord 

13 Voorkeurstracé en 
vervolg snelfiets 

  
Stemverklaring Grandia (CU) 
 
Voorstel is unaniem akkoord 



14 Vaststellen parapluplan 
parkeren 

  
Voorstel is unaniem akkoord 

15 
 

Jaarverslag en 
jaarrekening Werkzaak 
Rivierenland 2017 

  
Voorstel is unaniem akkoord 
 
 

16 
 

 
Jaarstukken 2017, 
resultaat 
bestemming2017 en 
programmabegroting 
2019 van de 
Omgevingsdienst 
Rivierenland 
 

  
 
Voorstel is unaniem akkoord 
 

17 Jaarstukken 2017 en 
programmabegroting 
2019 van Regio 
Rivierenland 
 

 Voorstel is unaniem akkoord 

18 Jaarrekening 2017 en 
begroting 2019 regionaal 
Archief Rivierenland 
 

 Voorstel is unaniem akkoord 

19 Jaarstukken 2017 en 
begroting 2019 van de 
Bedrijfsvoeringseenheid 
Bommelerwaard 
 

 Voorstel is unaniem akkoord 

20 Jaarstukken 2017 en 
Ontwerpbegroting 2019 
van het projectbureau 
Herstructurering 
Tuinbouw 
Bommelerwaard 
 

 Stemverklaring van der Schans 
(PvdA/GL), de Kort (CDA) . 
 
Voorstel is unaniem akkoord 
 
Toezegging evaluatie PHTB ??? 

21 DEBAT Vaststelling van de 
verordening 
speelautomatenhal 
 
 
 

 M1; ZVV/VVD Indieners 
A1; ZVV/VVD  Indieners 
 
Reactie burgemeester Rehwinkel; 
“Voorstel is op verzoek van de raad 
aan de raad voorgelegd. Er is een 
minderheidsstandpunt ingenomen 
in het college. 



Maximaal een vergunning verlenen. 
Redelijk klein gebied echter wel 
zodanig groot dat mededinging 
mogelijk is.  
College denkt dat voorstel juridisch 
houdbaar is. Echter geen vrijwaring 
van procesrisico’s.  
Leeftijdsgrens 18 jaar wettelijke 
leeftijd.Bij vergunning verlening 
mogelijkheid wegen van voorkeur 
voor implementatie hogere leeftijd”. 
 
Motie MI  ; oordeel raad 
A1 ; Beperking kansspelen, 
Verplichting convenant, periode van 
4 jaar i.p.v. 5 jaar oordeel raad. 
 
 
A1; Stemverklaring de Kort (CDA) 
(tav amendement en voorstel in een 
stemverklaring)  Amendement AI 
wordt aangenomen met 11 
stemmen voor( ZVV, CU, CDA(2), 
VVD, SP ) (12) 
 
Voorstel wordt verworpen  fracties 
ZVV, VVD (6) stemmen voor, 14 
stemmen tegen (SP, PvdA/GL, SGP, 
CU, CDA)  
 
Motie 1 MI wordt ingetrokken door 
de indiener. 
 
 

22  Jaarrekening 2017, 
conceptbegroting 2019 
GGD Geldeland Zuid en 
begrotingswijziging Veilig 
Thuis 
 

 Fractie PvdA/GL indiener voorstel 
tot tekstwijziging 
aangevuld met toelichtende motie 
MII; Begrotingswijziging Veilig 
Thuis 
 
Reactie wethouder Bragt; 
 
Motie II; ontraad motie. 
Toezegging om reactie  mee te 
nemen tbv vergadering van het 
Algemeen Bestuur op28 juni 
a.s.  College heeft hier ook eigen 
verantwoordelijk. Risico aanwezig . 
Wethouder onderschrijft tekst ; 



 
 
Fractie PvdA/GL stemmen voor  
wijzigingstekstvoorstel.(3) 
Tekstvoorstel wordt verworpen (17 
stemmen  tegen). 
 
 
Stemverklaring de Hart (CU). 
 
Voorstel is unaniem akkoord (20) 
 
Stemverklaring  Bok(SGP) 
Melse( CDA) 
 
MII; 
PvdA/GL  (3)stemmen voor (17 
stemmen tegen)  . Motie MII wordt 
verworpen. 
 
 
 
 

23 Jaarstukken 2017 en 
begroting 
gemeenschappelijke 
regeling AVRI 
 
 

 Tekstwijzigingsvoorstel. Indieners 
fracties SP, CDA, PvdA, GL, ZVV, CU 
 
Verbinding met zienswijze van de  
gemeente Culemborg 
 
Reactie wethouder Posthouwer; 
“Suggesties van de raad worden 
onderschreven en zullen stevig 
worden ingebracht. 
Wethouder Posthouwer zegt de 
raad toe tegen te stemmen als 
zienswijze niet wordt 
overgenomen”. 
 
 
Unaniem wordt  tekstvoorstel 
overgenomen tbv gewijzigde 
zienswijze raad.(20) 
 
Voorstel is unaniem akkoord (20) 
 
 

24hamerstuk Jaarrekening 2017 en 
begroting 2019 en 
meerjarenraming 

 Voorstel is unaniem akkoord  
(hamerstuk bij vaststelling van 
agenda). 



Veiligheidsregio 
Gelderland Zuid 
 

25 Vaststellen 
besluitenlijsten 17 mei 
2018 
 
 
 

 Vaststelling van 2 aangepaste 
besluitenlijsten van 17 mei jl.  
 
 
 
 

   Afscheidswoorden van 
burgemeester Rehwinkel richting  
vertrekkende wethouders Looijen 
en Buwalda. 
Afscheidswoorden oud wethouder 
Buwalda en Looijen. 
 
 

26 Sluiting   

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 5 juli 2018 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  
 
 
 

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

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel  

 


