
     
 
 
 
Besluitenlijst raad  27 september 2018. 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening  
 

 Er zijn geen berichten van 
verhindering binnengekomen. 

2 In memoriam   
In memoriam oud burgemeester De 
Kort wordt uitgesproken door 
burgemeester Rehwinkel.  

3 Vaststellen van de 
agenda/mededelingen 

  
De heer Melse geeft een verklaring 
af dat hij in gesprek blijft met het 
CDA. en vooralsnog verder gaat als 
raadslid in de groep Melse.  
 

4 Onderzoek geloofsbrieven 
en beëdiging raadslid 
mevrouw N. Koster 
 
 

 Onderzoekscommissie 
geloofsbrieven wordt ingesteld met 
als leden voorzitter; de heer van 
Wijk, leden mevrouw Plessius en 
mevrouw de Hart. 
De geloofsbrieven worden in orde 
bevonden en mevrouw Koster 
wordt als raadslid toegelaten tot de 
raadsvergadering en legt de eed af 
ten overstaan van de raad. 
 

5 Ingekomen stukken en 
mededelingen 
 

 De heer de Kort informeert naar de 
motie Bergeijk uit de lijst van 
Ingekomen Stukken waarin 
gerefereerd wordt naar de zorg van 
de raad i.v.m. mogelijke 
intensivering van kleine 
gaslocaties. 
In Zaltbommel is eveneens een 
gaswinningslocatie Brakel waar 
sprake zou kunnen zijn van 
mogelijke intensivering. Raadslid 
de Kort verzoekt het college om de 
raad te informeren over de stand 



van zaken t.a.v. deze locatie  
 
Wethouder van Leeuwen zegt toe 
schriftelijk de raad te informeren  

6 Regionale samenwerking 
A; Veilig Thuis 
B; AVRI 
C: Breedband 
 

  
Raadslid Bok informeert wanneer 
Veilig Thuis in de raad ter 
besluitvorming wordt aangeboden?  
 
Wethouder Bragt memoreert dat er 
een afspraak met de raad is dat alle 
info van Veilig Thuis direct naar de 
raad wordt gestuurd. Daarnaast is 
er sprake van een normale 
zienswijzeprocedure tbv raad. 
Begrotingswijziging komt in de 
vorm van een adviesnota naar de 
raad 

7 Vragenhalfuur 
 

  
Verzoek om inlichtingen van de 
fractie PvdA/Gl inzake geitenstal is 
schriftelijk beantwoord. 
 
Raadslid de Kort vraag n.a.v. twee 
bijeenkomsten maatschappelijke 
panel arbeidsmigranten. 
Aandacht communicatieproces 
indien sprake is van concrete 
locatie van een initiatief bij een 
dorp. Kan t.a.v. een mogelijke 
dergelijke concrete situatie over 
procesrollen (communicatie tussen 
initiatiefnemer, gemeente en 
publiek ) worden nagedacht?  
 
Wethouder van Leeuwen merkt op 
dat hij eerst het proces van 
beleidsvorming wil afwachten. 
Hierbij zal aandacht zijn voor 
rolverdeling betrokkenen in 
vervolgproces . Dit  ter voorkoming 
van  negatieve ervaringen . 
De heer van der Schans doet de 
suggestie om communicatie ruim op 
te vatten en naburige kernen, 



gemeenten te betrekken. 
  

8 
BESLUITVOR
MING/STEM
MING 

Stand van zaken omtrent 
aangetroffen drugslab 
Veilingweg  

 Stemverklaring Kees Kesting (CU) 
 
Voorstel is unaniem akkoord (21) 

9  Mobiliteitsagenda   
Voorstel is unaniem akkoord (21) 
 

10  Bestemmingsplan 
Zaltbommel De Waluwe 
Oost 

  
Voorstel is unaniem akkoord (21) 

11DEBAT  
Oprichting  
Gemeenschappelijke 
Regeling inzake 
Breedband  

  
Stemverklaring de heer de Kort 
(CDA) 
 
Voorstel is unaniem akkoord. (21) 
 

12 Conceptversie  
Ruimtelijke Strategische 
Visie Regio Rivierenland 

 Raadslid van der Schans (PvdA/GL) 
verzoekt de wethouder in regionale 
ruimtelijke plannen duurzaamheid 
als basis te nemen voor 
vervolgplannen 
Raadslid Ummels (D66)vraagt op 
welke wijze de wethouder in het 
spoor van de visie op het punt van 
recreatie en toerisme invulling gaat 
geven. 
Raadslid Stoutjesdijk (SP) vraagt 
zich af hoe de doelen zich tot elkaar 
verhouden 
 
Wethouder van Leeuwen merkt op 
dat sprake is van een uitwerking 
van de opdracht van twee jaar 
geleden. 
Volgend jaar begin 2019 is er 
sprake van een regionale 
energievisie waarin specifieke 
aandacht voor duurzaamheid. Deze 
energie visie zal geïncorporeerd 
worden in een regionale 
omgevingsvisie. 
Het actieplan vrijetijdseconomie 
loopt parallel met deze visie  
Wethouder van Leeuwen zegt toe 
dat in omgevingsvisie 



duurzaamheid wordt opgenomen. 
 
Stemverklaring FvdS (PvdA/GL), 
Bok (SGP), Ummels (D66), 
Stoutjesdijk (SP). 
 
Voorstel akkoord. Fractie SP  stemt 
tegen  het voorstel (20) 
 

13  Bestuursrapportage 2018 
Gemeente Zaltbommel 

  
Raadslid van Wijk (PvdA/Gl) 
informeert wanneer fietspad 
Molenkampsweg gereed is? 
 
Wethouder van leeuwen zegt de 
raad toe voor 1 november a.s. de 
raad te informeren t.a.v. locatie 
heren van Suylichem i.v.m. het 
eerder genomen 
voorbereidingsbesluit.  
Bij woningbehoefte onderzoek zegt 
wethouder van Leeuwen toe in te 
zoomen op specifieke doelgroepen. 
Wethouder van Leeuwen zegt toe 
aspecten van sociale cohesie mee te 
nemen bij woningbouwplannen.  
 
Wethouder Bragt zegt toe vragen 
van raadslid de Kort (CDA) mede 
n.a.v. toegezegde notitie beheer en 
onderhoud brede scholen casuïstiek 
vervanging kapot materiaal 
schriftelijk te beantwoorden. 
Wanneer is beheersstichting voor 
notitie onderhoud brede scholen 
klaar? 
Wethouder Bragt zegt toe dat de 
notitie 1 januari 2019 gereed zal 
zijn. 
Accommodatiebeleid prioriteit bij 
beheerstichting verwachting 
voorjaar 2019. 
Financiering rond met Maasdijk. 
Oproep aan Waterschap om mee te 
financieren. Planning volgend jaar 
zomer 2019. 
 
Voorstel is unaniem akkoord (21) 
 



14 AVRI  Raadslid Stoutjesdijk (SP) Zie voor 
uitgebreide motivering het 
agenderingsverzoek bij dut 
agendapunt 
 
Motie M1 tijdelijke oplossing 
incontinentiemateriaal eerste drie 
kwartalen 2019 ingediend door SP 
gesteund door fracties GL/PvdA, 
CDA, D66 Groep Melse. 
Keuze scenario’s; ·PvdA/GL; 
scenario 4 
SGP; keuze voor scenario 3 
VVD; keuze voor optiescenario 4 
daarna optie drie 
ZVV; keuze voor optiescenario 4 
CU; keuze voor scenario 4 daarna 
naar 3 
D66; keuze voor scenario 3 of 4 
SP; keuze voor scenario 4 
CDA; keuze voor scenario 4 
 
Wethouder Posthouwer; 
“Het principe omgekeerd inzamelen 
heeft de nodige reuring 
veroorzaakt. Blik wordt apart 
ingezameld en communicatie is 
versterkt”. “Wethouder Posthouwer 
zegt toe dat uitgegaan wordt van 
een 250 meter afstand van huis tot 
ondergrondse container tenzij…. 
(negatieve criteria). Als de afstand 
tot de container extreem veel wordt 
grijpt college in. Voorstel voor 
maatwerk in beraad. Eerst zelf, dan 
hulp, dan huishoudelijke zorg”. 
Wanneer is er sprake van 
duidelijkheid maatwerk(regeling)? 
Wethouder Posthouwer zegt de 
raad toe voor het einde van het jaar 
2018 duidelijkheid te verschaffen. 
 
Oordeel motie namens het college; 
Motie ondersteunend t.b.v. 
inspanningen richting AVRI verder 
oordeel raad. 
Wethouder Posthouwer zegt de 
raad toe te werken aan een 
oplossing voor het incontinentie 



materiaal. 
Bij bijzondere bijstand is er 
mogelijkheid tegemoetkoming in 
kosten. Wethouder Posthouwer 
neemt suggestie mee om met 
tankstations edg gesprek te voeren 
i.v.m. voorkoming zwerfafvalafval  
 
Motie M1 tijdelijke oplossing 
incontinentiemateriaal eerste drie 
kwartalen 2019 wordt unaniem 
aangenomen (21) 
 

15 Reclameborden op 
rotondes 

 Raadslid de Kort merkt op dat het 
procesverloop als teleurstellend 
wordt ervaren. De brief van het 
college na het reces roept meer 
vragen op dan antwoorden. 
Verzoek om evaluatie in 2021 zodat 
medio 2021 bezien kan worden hoe 
we met de aanbesteding van dit 
werk dient plaats te vinden.   
Wethouder van Leeuwen zegt 
evaluatie toe om ruim voor afloop 
contract met de raad in huidige 
samenstelling in gesprek te gaan  
 

16 Vaststellen besluitenlijst 
vorige vergadering  

  
De besluitenlijst van 5 juli 20018 
wordt ongewijzigd vastgesteld. 

17 
 

Sluiting   

 
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  

 


