
   
 
 
 
Besluitenlijst raad 26 januari 2017 
 
 
 

 Omschrijving van het 
voorstel 

 Besluit 

1 Opening. 
 
 

 In het kader van nationale gedichten dag 
zullen er drie gedichten door raadsleden 
worden voorgedragen.  

 Voordracht gedicht door de 
heer K. Metz in het kader van 
nationale gedichten dag. 
  

 Gedicht over het eiland van Nederhemert 
wordt voorgedragen door de heer Metz. 

2 Vaststelling van de agenda 
 
 
 

 Er zijn vier agendapunten rechtstreeks op 
de raadsagenda geplaatst. Agendapunt 9 
verordening bezwaarschriften commissie 
gemeente Zaltbommel .Agendapunten 16 
en 17 betreffende twee voorbereidings-
besluiten Kapelstraat en Buitenstad door 
het college . Agendapunt 11  aanwijzing 
en intrekking lid werkgeverscommissie op 
verzoek van het presidium 
 
De heer Kesting (CU) verzoekt om 
agendapunt 7 welstandsnota als 
bespreekstuk te behandelen. Agendapunt 
18.Dit agendapunt zal als laatste 
agendapunt worden behandeld.  
 
De heer Metz (ZVV) geeft namens zijn 
fractie aan te overwegen om een motie 
over een niet geagendeerd onderwerp in 
te dienen na de behandeling van 
agendapunt 13.  
De voorzitter stelt een derde termijn in te 
lassen bij het desbetreffende agendapunt 
 

3 Ingekomen stukken en 

mededelingen. 

 

 
 

 De heer de Looff (fractie VVD) doet een 
mededeling n.a.v. raadsvergadering 15 
december jl. t.a.v. omgangsvormen 
tijdens politiek debat. 

4 Regionale samenwerking. 
 

 De heer van Ooijen verzoekt om 
vertegenwoordiger(s) namens Veilig 
Thuis in de carrousel uit te nodigen. Actie 
presidium. 
 



5 Vragenhalfuur 
 

 Raadslid de heer de Kort (CDA) stelt 
vragen n.a.v. de garantstelling van de 
provincie voor de riolering van de 
glastuinbouw.  
 
Reactie wethouder Bragt; 
Financiële risico’s waren aanvankelijk te 
groot voor gemeente. 
Met de garantstelling door de Provincie is 
er geen risico meer. Wethouder Bragt 
zegt toe voor de zomer van 2017 een 
voorstel te doen aan de raad.  

 
 

6 
Besluitvorming  

IPW Nederhemert, 

Molenstraat 91. 

 

 De heer Ummels (D66) verlaat de zaal 

voorafgaand en tijdens de behandeling 

van dit agendapunt 

  

Stemverklaringen de Looff (VVD), 

FvdSchans (FvdS) 

 

19 stemmen voor 1 stem tegen. 

Voorstel is akkoord. 

 

7 wordt 19  
 

Welstandsnota   Zie opmerkingen onder agendapunt 19. 

 

8 Groenbeleidsplan 2016-2026 
 
 

 Stemverklaring de Kort (CDA) 

  

Voorstel is unaniem akkoord (21). 

 

9  Verordening 
bezwaarschriftencommissie 
gemeente Zaltbommel  

 Dit onderwerp is rechtstreeks op de 

raadsagenda geplaatst. 

 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

 

10 Subsidie zonnepanelen 
particulieren  

  

Stemverklaringen van Wijk (PvdA), van 

den Dool (CU), Schans (FvdS). de Kort 

(CDA),  

 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

 

11 Aanwijzing en intrekking lid 
werkgeverscommissie  
 
 

  

Dit onderwerp is rechtstreeks op de 

raadsagenda geplaatst. 

 

Stemcommissie wordt samengesteld uit 

de leden van Overvest, Duijzer en 

Grandia. Voorzitter de heer Duijzer. 

 



19 stemmen voor,1 stem tegen, 1 stem 

blanco. 

 

Voorstel is akkoord(19) 

 

De heer Bok wordt door de voorzitter 

namens de raad hartelijk bedankt voor 

zijn inzet de afgelopen jaren. Mevrouw 

Fernhout wordt verwelkomd als nieuw lid 

van deze commissie . 

 

 Voordracht gedicht door de 
heer N. van Wijk in het kader 
van nationale gedichten dag. 
 

 Gedicht over Winter in Brakel 

voorgedragen door de heer van Wijk. 

12  
Debat  

Vaststellen bestemmingsplan 
Aalt, E.P. van Ooijenstraat 7  
 

 De voorzitter merkt op dat vandaag de 

raad nog een brief heeft ontvangen van 

het college betreffende dit onderwerp. 

 

N.a.v. vragen merkt wethouder Bragt op 

dat op 8 september jl. een gesprek heeft 

plaatsgevonden met omwonenden met 

een door de architect gepresenteerd 

alternatief plan.  

Alternatieve variant is vandaag aan de 

raad toegestuurd. Nieuwe variant leidt 

echter niet tot een beter plan. Er zijn 

onverminderd bezwaren tegen de 

architectuur.  

Wethouder Bragt zegt de raad toe 

maximaal tegemoet te komen aan 

wensen omwonenden t.a.v. architectuur 

binnen de mogelijkheden van het 

bestemmingsplan. 

 

Voorstel is unaniem akkoord (21).  

 

  

13 Behandelt principeverzoek 
Vereniging Windpark 
Bommelerwaard A-2 
 

 De heer de Kort (CDA) verlaat de zaal 

voorafgaand en tijdens de behandeling 

van dit agendapunt. 

 

FvdS dient amendement A1 waarin wordt 

voorgesteld dat de gemeente voor 

minimaal 33% participeert in een 

windmolenpark. . 

 

Amendement wordt ontraden door het 

college vanwege vermenging van 

bevoegdheden de zgn. “dubbele pet”. 



 

Amendement 1 wordt in stemming 

gebracht en verworpen met 18 stemmen 

tegen( ZVV, CDA, VVD, CU, SGP, PvdA, 

D66) en met 2 stemmen voor (FvdS, GL). 

 

Stemverklaringen 

Melse (CDA), van Wijk( PvdA), FvdS 

(FvdS), Ummels(D66)  

 

Hoofdelijke stemming op verzoek van de 

heer Ummels (D66). 

Start bij nr. 6. 

- Mevr. Haubrich tegen 

- Dhr. Kesting voor  

- Dhr. de Looff tegen 

- Dhr. Melse voor 

- Dhr. Metz tegen 

- Dhr. Overvest tegen 

- Dhr. van Ooijen tegen 

- Mevr. Rachak voor 

- Dhr. Robbemondt tegen 

- Dhr. Schreuder tegen 

- Dhr. van der Schans tegen 

- Mevr. Sluiter voor 

- Dhr. Ummels voor 

- Dhr. Waaijenberg tegen 

- Dhr. van Wijk voor 

- Dhr. Bok tegen 

- Dhr. van den Dool voor 

- Dhr. Duijzer tegen  

- mevr. Fernhout tegen 

- Dhr. Grandia voor 

 

 

Voorstel wordt verworpen. 

met 8 stemmen voor(CDA1), Christen 

Unie, D66, GL,  PvdA )en 12 stemmen 

tegen (ZVV, SGP, FvdS, VVD).   

 

Derde termijn; 

ZVV dient motie M1  in over onderzoek 

naar mogelijke alternatieve locatie 

windpark. 

 

Raadslid de Kort onthoudt zich van 

stemming(20) 

 

Motie wordt door het college ontraden. 



College geeft aan de gevolgen van deze 

motie ten tijde van de vergadering niet te 

kunnen overzien. 

Wethouder Buwalda zegt toe de raad 

z.s.m. te informeren wat de mogelijke 

consequenties zijn van de motie 

betreffende locatie Wildeman II. 

 

Stemverklaringen Melse (CDA )Sluiter 

(GL), Van Ooijen (SGP), FvdS (FvdS), 

VVD (Fernhout), van Wijk (PvdA) 

Ummels (D66), van den Dool (CU). 

 

Motie 1 wordt  aangenomen ( ZVV, VVD, 

D66,GL , CU, PvdA (1). Mevr. Rachak 

heeft de zaal verlaten tijdens de 

stemming. 

 

De voorzitter zegt toe dat namens het 

college volgende week een brief aan de 

raad wordt gestuurd hoe het college met 

deze motie wil omgaan 

 

Orde voorstel van de heer van der 

Schans 11.00 uur om de vergadering 

voor te zetten of te beëindigen gezien 

eerdere afspraken. Fracties D66 , ZVV, 

CU, VVD, GL, CDA , PvdA geven aan de 

vergadering te willen voortzetten teneinde 

de hele agenda te behandelen. . 

Fracties SGP en FvdS geven aan de 

agendapunten 14 en 15 te willen 

behandelen.  

 

Bij meerderheid wordt besloten de 

vergadering voor te zetten en alle 

agendapunten te behandelen.  

 

14 Beleidsnota Sociaal Domein  
 

 N.a.v. vragen wordt door wethouder 

Buwalda opgemerkt dat de keuzevrijheid 

essentieel van belang is en blijft voor 

inwoners.  

Wethouder Buwalda zegt toe dat het kind 

pakket wordt uitgewerkt in jaarplan. 

Verbinding in participatie wordt eveneens 

verder uitgewerkt in jaarplan. 

 

“Participatie cliëntenraad is niet 

betrokken. Dat is een hiaat gebleken 



aldus de wethouder”. Wordt samen  

met Maasdriel opgepakt. 

 

Stemverklaringen van Ooijen (SGP), de 

Kort (CDA),  

 

Voorstel is unaniem akkoord (21) 

 

15 Aanpassing verordening 
maatschappelijke 
ondersteuning Zaltbommel 
2017 en Verordening 
Jeugdhulp 2017.  
 

  

Dit voorstel wordt alsnog als hamerstuk 

behandeld. 

 

Voorstel is unaniem akkoord.(21) 

16  
Voorbereidingsbesluit 
Kapelstraat Nederhemert  
 

 Dit onderwerp is rechtstreeks op de 

raadsagenda geplaatst. 

 

De heer Bok is niet aanwezig bij de 

behandeling en stemming van dit 

agendapunt (20) 

 

Wethouder Bragt merkt op dat signalen 

m.b.t. ongewenste ontwikkelingen die 

woningbouw in de weg staan geleid 

hebben tot onderhavige voorstellen.  

 

 

Stemverklaringen  

 

Voorstel is unaniem akkoord (20). 

 

 

17  
Voorbereidingsbesluit 
Buitenstad Zaltbommel 
  

 Dit onderwerp is rechtstreeks op de 

raadsagenda geplaatst. 

 

Wethouder Bragt merkt op n.a.v. een 

vraag omtrent  de brief die is ontvangen 

door raad en college dat binnenkort door 

het college een  besluit wordt genomen 

m.b.t. de buitenstad. Wethouder heeft 

namens het college vooralsnog geen 

behoefte om brief te duiden. Bestuurlijke 

reactie college wordt betrokken bij 

ontwikkeling supermarktlocatie. 

Verwachte aanbieding aan de raad voor 

de zomer of zoveel eerder in 2017. 

 

Stemverklaringen de Looff (VVD). 

 

Voorstel is unaniem akkoord (21). 



18  
 

  

 Voordracht gedicht door de 
heer Th. Ummels in het kader 
van nationale gedichten dag. 
 

 De heer Ummels draagt twee gedichten 

voor. Te weten een kort gedicht van 

dichter Daan Zonderland over vlees en 

een eigen gedicht getiteld “Nieuwe dag”. 

  

 

19  Welstandsnota   Fractie Christen Unie dient amendement 

in A2 mede namens de fracties D66, ZVV 

en CDA. . Het amendement betreft de 

aanvullende mogelijkheid om 

welkstandsvrije objecten toe te voegen.  

 

Reactie wethouder Bragt; 

Beveelt amendement aan namens het 

college. 

 

Stemverklaring de Looff (VVD) 

Amendement akkoord (20)m.u.v. fractie 

GL. 

 

Gewijzigd voorstel (na amendement 

wordt unaniem vastgesteld. (21) 

 

20 Vaststellen besluitenlijst 
vorige raadsvergadering 

 De besluitenlijst van 15 december 2016 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

21 Sluiting  
 

  

 
 
 
De raad voornoemd, 
de raadsgriffier, 
 
 
 
 

de voorzitter,   
 
 
 

drs. M.S.P. 
Muurling 

A. van den Bosch  

 


