
 
 
 

Besluitenlijst raad 5 juli 2018. 
 
 
 
 Omschrijving van 

het voorstel 
 Besluit 

1 Opening  
 
 

 De heer Melse (CDA) en de 
heer Kesting (CU) hebben zich 
afgemeld voor deze 
vergadering (18) 
Wethouder Bragt heeft zich 
voor een deel van de 
vergadering afgemeld.. 

2 Vaststellen van de 
agenda 
 

 De heer van der Schans merkt 
op dat wat hem betreft  
agendapunt 10 als hamerstuk 
kan worden behandeld. 
Akkoord 
De heer de Kort merkt op dat 
n.a.v. de uitkomst carrousel wt 
hem betreft de  Jaarstukken 
2017 gemeente Zaltbommel  
eveneens als hamerstuk 
behandeld kunnen worden. 
Akkoord. 

3 Ingekomen stukken 
en mededelingen 
 

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

4 Regionale 
samenwerking/ 
Gemeenschap 
 

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

5 Vragenhalfuur en 
andere rechten van de 
raadsleden 
 

 “Fractie van het CDA wil graag 
tijdens de raad gebruik maken 
van het vragen halfuurtje om 
college te bevragen, 
procesmatig, over (mogelijke) 



zienswijze op de 
omgevingsvisie van provincie 
Gelderland. Deze ligt op dit 
moment ter inzage.  
Komt er een zienswijze op de 
omgevingsvisie. Hoe wordt de 
raad hierbij betrokken? 
Is het college bereid aan de 
provincie aan te geven om 
duurzame landbouwgrond niet 
op te offeren voor 
zonnepanelen?” 
 
Reactie wethouder van 
Leeuwen; 
“College gaat een reactie geven 
aan de provincie en zal de raad 
van deze reactie in kennis 
stellen. 
College heeft nog geen 
duurzaamheidsvisie. In het 
licht van het bestuursakkoord 
is vooralsnog standpunt dat 
zonneweides op kostbare 
landbouwgrond niet wenselijk 
worden geacht’. 
 
Motie Nico van wijk; 
Als motie onderdeel van beleid 
dan verwerkt in reactie  
bestuur. 
 
-D66 fractie maakt gebruik van   
het vragenhalfuur. 
Onderwerp is: voortgang 
project Leisure Dome. 
 
De heer Ummels merkt op dat 
er geen reactie van het college 



is gekomen  n.a.v meerdere 
toezeggingen van de 
(oud)wethouder. 
“Heeft u inmiddels als college 
een principeuitspraak 
genomen? 
Wilt u de raad binnen een 
week informeren over de 
voortgang?” 
 
Reactie wethouder van 
Leeuwen; 
“Er zijn nadere verkenningen 
geweest en onderzoeken naar 
verdringing en verkeer. 
Wethouder van Leeuwen zegt 
toe na het zomerreces  een 
informatienota naar raad te 
sturen over ontwikkelingen 
naar Leisuredome Spoorveste . 
Half augustus onderwerp in 
behandeling  door het college. 
Informatienota na deze 
vergadering naar de raad”. 
 
 
 

6 Benoeming raadsbode  Instelling stemcie bestaande 
uit  Gilco Grandia, Frits van der 
Schans,  Bart Schreuders 
 
18 geldige stemmen 
uitgebracht en benoemd. 
 
Voorstel is unaniem 
akkoord(18) 



7 Besluit-
vorming 

Actualisatie 
grondexploitaties 
2017 

  
Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld(18) 

8 Debat Kaderbrief 2019 
Zaltbommel 

  
Motie I facilitering 
burgerparticipatie 
Omgevingsoverleg sachem. 
Indieners PvdA/GL,  SP 
 
Motie II Fietspad 
Molenkampseweg te Brakel  . 
 
Indieners CDA, D66, SP, 
PvdA/GL . 
 
 
Wethouder van Leeuwen; 
- Motie I overbodig omdat 
acties reeds zijn ingezet. 
 
 
Motie II;Molenkampseweg 
vrijliggend fietspad Brakel 
 
Referentie naar oude motie.  
Budget uit 2015 Budget is op. 
PHTB is aan het verkennen 
van de mogelijkheden op  
infragebied voor een 
vrijliggend fietspad. 
Motie II kan derhalve 
beschouwd worden als 
ondersteunend. 
  
Voorstel is unaniem akkoord.  
(18) 
 
 
MI Stemverklaring (Bok SGP) 
Metz (ZVV), de Kort (CDA),. 
 
Voor Pvda/GL, SP   (4) tegen 
CU, ZVV, VVD, CDA, SGP, D66) 
Motie wordt verworpen 
 
 
MII Unaniem akkoord(alle 
fracties) 



 
9 
 

Jaarstukken 2017 
Gemeente 
Zaltbommel 
 
 

 Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld (18) 
 

10 
hamerstuk 

Actualisatie fonds 
bovenwijkse 
voorzieningen per 31 
december 2017 

 Stemverklaring FvdS 
(PvdA/GL) 
 
 
Voorstel wordt unaniem 
vastgesteld (18) 
 
 

11  Vaststellen 
besluitenlijst 
raadsvergadering van 
14 juni2018 

 De besluitenlijst wordt 
ongewijzigd vastgesteld. 

12 
 

Sluiting    
Afscheid raadsbode Sjaak 
Nieuwenhuizen. Toespraak 
burgemeester Rehwinkel  
 

 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Zaltbommel in  
zijn vergadering van 27 september  2018 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,  
 
 
 

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

dr. J.P. (Peter) 
Rehwinkel  

 


