OPENBARE besluitvormende raad
25 april 2019
Aanwezig:
VOORZITTER
GRIFFIER
Keerpunt ’74
Lokaal+
Morgen!
CDA
VVD
SVP
D’66

: Dhr. J.J. Luteijn
: Mw. K.M.C. Millenaar
: Dhr. A. Smit, dhr. J.A.W. Aerts, dhr. I. van Nunen, dhr. E.A.M.
van Oosterhout, dhr. A.J.W. Langermans
: Dhr. H.P.L. van den Kieboom en dhr. F.A.M. Eijkhout
: Mw. M. de Groot-Platenkamp, F.W.J. van de Weerd, dhr. J.W.J.
Gerards
: Dhr. B. Broeders en dhr. L.F.A.W. Hooijmaijers
: Dhr. C.Q. Havermans en mw. A.A. van der Maas
: Dhr. P.J.C. de Peuter
: Mw. A. Voulon

WETHOUDERS:

: Dhr. J.P.M. van Vugt, dhr. M.P.C. Hofkens, dhr. K.J.H.A. van Oort en
dhr. A.H.M. de Jongh

AFWEZIG

: dhr. B.G.M. Gruijters, dhr. C.W.M. Bouwens en dhr. W.J. Quirijnen

Nr.

Onderwerp / Voorstel / Besluit

1.

Onderwerp
Opening
De heer Luteijn heet de aanwezigen welkom.

2.

Onderwerp
Agenda
Besluit
De raad besluit drie moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda toe te
voegen van de fracties van Keerpunt’74 (elektrische laadpalen), Lokaal+ (truckrun over
Keizersdijk) en Morgen! (mogelijk maken vrije inloop bij gemeentewinkel).
De artikel 41 RvO vragen van dhr. de Peuter ( FB uitlatingen wethouder en raadslid)
schriftelijk te beantwoorden in de komende weken en deze te agenderen voor de DR
van 13 mei a.s.

3.

Spreekrecht
Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

4.

Onderwerp
Primus bij hoofdelijke stemming door loting
Besluit
Dhr. Gerards wordt geloot
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5.

Onderwerp
Lijst van ingekomen stukken en mededelingen d.d. 25 april 2019
Besluit
De lijst van ingekomen stukken en mededelingen wordt unaniem conform aangenomen.

6.

Onderwerp
Vaststellen besluitenlijst d.d. 28 maart 2019
Besluit
De besluitenlijst wordt unaniem conform vastgesteld.

7.

Onderwerp
Vaststelling visie Dombosch Werkt!
Besluit
De raad besluit unaniem om:
1. De zienswijzen van indiener 1, gedeeltelijk gegrond te verklaren, voor wat betreft
directe verplaatsing van detailhandelsbedrijven uit Dombosch II;
2. De zienswijzen van Fauna VOF, gedeeltelijk gegrond te verklaren, voor wat betreft
de maatvoering van detailhandelsvestigingen;
3. De zienswijzen van Belned BV, gedeeltelijk gegrond te verklaren, voor wat betreft
dat voor deze functies de mogelijkheid wordt geboden indien aan bepaalde eisen
kan worden voldaan;
4. De zienswijzen van N. Adriaanse Transport, ongegrond te verklaren;
5. De zienswijzen van Bos Adviesgroep BV namens Bredabest, gedeeltelijk gegrond te
verklaren, voor wat betreft gezamenlijke bepaling van de groeninrichting op
Dombosch;
6. De zienswijzen van Louwman en Parqui, gedeeltelijk gegrond te verklaren voor wat
betreft dat voor deze functie de mogelijkheid wordt geboden indien aan bepaalde
eisen kan worden voldaan;
7. De nota beantwoording zienswijzen Toekomstvisie Dombosch Werkt! vast te
stellen;
8. De Toekomstvisie Dombosch met de wijzigingen zoals opgenomen in de nota
beantwoording Zienswijzen Toekomstvisie Dombosch Werkt! vast te stellen.
9. Dat de bestaande detailhandel op geen enkele wijze in het bestaande recht beperkt
mag worden. Noch in de huidige situatie, nog in toekomstige situaties, zoals bij
uitbreidingen of uitbreidingen met belendende percelen in de voorzieningenzone of
bij verkoop.
Dit voor nieuwe detailhandel betekent dat men zich op Dombosch 2 louter kan
vestigen in de bestaande detailhandelspanden. Indien een dergelijke constructie
niet mogelijk blijkt te zijn, de huidige voorzieningenzone op Dombosch 2 niet te
wijzigen.
Amendement 1
Amendement is ingediend door de fractie van Keerpunt ‘74
Amendement is unaniem aangenomen.
Tekst amendement: zie dictum onder punt 9

8.

Onderwerp
Startnotities Prismalocaties
Besluit
De raad besluit unaniem:
1. In te stemmen met de ontwikkeling van Prisma op het perceel kadastraal bekent
Raamsdonk H 6421 (Sint Theresiastraat) voor de realisatie van zorgeenheden, een
centrum voor kind en gezin, overige ambulante functies, in combinatie met
verschillende doelgroepen en woonvormen;
2. In te stemmen de ontwikkeling van 4 tot 8 woningen op het perceel aan de
Beethovenlaan 1 in Raamsdonksveer;
3. In te stemmen de ontwikkeling van woningbouw gericht op doelgroepen beschermd
wonen, 1 en 2 persoonshuishoudens, spoedzoekers en starters op het perceel
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Varenstraat 20 in Raamsdonksveer;
Voor het perceel Raamsdonk H 6421 aan de Sint Theresiastraat 6-14 in
Raamsdonksveer een beeldkwaliteitsplan op te stellen;
5. Het perceel Raamsdonk H 5061 aan Beethovenlaan 1 in Raamsdonksveer
welstandsvrij te verklaren;
6. Het perceel Raamsdonk H 5542 aan Varenstraat 20 in Raamsdonksveer
welstandsvrij te verklaren;
7.De startnotitie “Prisma, Sint Theresiastraat, Beethovenlaan en Varenstraat” vast te
stellen
4.

9.

Onderwerp
Uitbreiden begrazingsbeheer
Besluit
De raad besluit unaniem:
1. Kennis te nemen van de nieuwe maaikaart.
2. In te stemmen met het uitbreiden van het begrazingsbeheer door herefordsrunderen langs deelgebied ‘De Vesting’.
3. Het begrazingsbeheer door schapen uit te breiden naar Raamsdonksveer in het
park ‘Achter de Hoeve’.
4. Het schaapsbeheer aan de vestinggrachten in Geertruidenberg uit te breiden.
5. Een investeringsbedrag van € 50.000,00 beschikbaar te stellen, waarbij de
jaarlijkse kapitaalslasten uit de reguliere exploitatie betaald kunnen worden.

10.

Onderwerp
Beheerplan baggeren 2019-2028
Besluit
De raad besluit unaniem:
1.Kennis te nemen van bijgevoegd rapport: “Beheerplan baggeren 2019-2028”;
2. Het ‘Beheerplan baggeren 2019-2028” vast te stellen;
3. Om op basis van het onder 1 genoemde rapport de jaarlijkse storting, van € 60.000,per jaar, in de voorziening te handhaven.
4. De uitvoeringskosten voor het baggeren van “De Veste” en “De Donge” niet in het
“Beheerplan baggeren 2019-2028” mee te nemen.
5. De passages met betrekking tot het beheren/baggeren van de Donge en de Veste uit
dit beheerplan te halen en te verwerken in de separate beheerplannen, welke nog voor
deze wateren worden opgesteld.
Amendement 1
Amendement is ingediend door de fractie van Keerpunt ‘74
Amendement is aangenomen door alle fracties m.u.v. de fractie van de SVP.
Tekst amendement: zie dictum onder punt 5

11.

Onderwerp
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zuidwal 95-97
Besluit
De raad besluit unaniem:
1. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen zoals verwoord in het raadsvoorstel
en raadsbesluit;
2. het bestemmingsplan “Zuidwal 95-97, Geertruidenberg”, dat langs elektronische
weg wordt vastgelegd als NL.IMRO.0779.GBBPZuidwal9597-vs01,gewijzigd vast te
stellen.

12.

Onderwerp
Notitie ruimte voor spelen 2019-2022
Besluit
De raad besluit unaniem:
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1. De notitie “ruimte voor spelen” 2019-2022 met de daarin geformuleerde
uitgangspunten vast te stellen.
2. Bij de afweging in de kadernota 2020 nader op de financiering terug te komen.
13.

Onderwerp
Verordening gegevensverstrekking 2018
Besluit
De raad besluit unaniem
Vaststellen van de regeling en verordening gegevensverstrekking Basisregistratie
personen Geertruidenberg 2018

14.

Onderwerp
IHP primair en voortgezet onderwijs
Besluit
De raad besluit unaniem
1. Het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting gemeente
Geertruidenberg vast te stellen.
2.

In te stemmen met de uitvoeringsagenda en de volgende prioritering:
a.
De Vonder en de gymzaal Raamsdonk
b.
Scholeneiland in Hooipolder (De Radonkel, De Ruif en De Schoof)
c.
De Vuurvlinder en De Biekorf
d.
De Hoge Waai

3.

Voor de exploitatie een egalisatiereserve in te stellen en voor de voeding hiervan
in de kadernota voorstellen te doen.

4.

Vanuit een gezamenlijk belang afspraken te maken met de schoolbesturen
inzake de substantiële financiële bijdragen die zij wettelijk mogen leveren om te
komen tot de realisatie van de huisvestingsopgave. Deze afspraken onderdeel te
laten uitmaken van het IHP.

Amendement 1
Amendement is ingediend door de fractie van de VVD
Amendement is unaniem aangenomen.
Tekst amendement: zie dictum onder punt 4
15.

Onderwerp
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van Keerpunt ’74
inzake beleid elektrische oplaadpalen
Besluit
De raad besluit unaniem de motie aan te nemen.
Het dictum luidt: verzoekt het college om integraal beleid te formuleren voor
oplaadinfrastructuur t.b.v. elektrische voertuigen en hierbij een kosten-batenanalyse te
voeren.

16.

Onderwerp
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van Lokaal+ inzake
truckrun over de Keizersdijk
Besluit
De raad besluit de motie aan te nemen met 10 stemmen voor ( fracties Lokaal+,
Morgen!, VVD, SVP, D’66 en dhr. Hooijmaijers van het CDA) en 6 stemmen tegen
(fracties Keerpunt ’74 en dhr. Broeders van het CDA)
Het dictum luidt: Draagt het college op om Stichting Veerse Truckrun toestemming te
verlenen om op zaterdagmiddag 15 juni 2019 en bij volgende edities gedurende een
half uur gebruik te kunnen maken van de doorgaande route op de Keizersdijk in
Raamsdonksveer en hierover vooraf de inwoners in de wekelijkse gemeentelijke pagina
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in Het Kanton te informeren.
17.

Onderwerp
Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van Morgen! inzake
mogelijk maken van vrij inlopen bij de gemeentewinkel.
Besluit
De raad besluit met 12 stemmen tegen (fracties Keerpunt’74, Lokaal+, CDA, VVD,
D’66) en vier stemmen voor (fracties Morgen! en SVP) om de motie te verwerpen.
Sluiting
De besluitvormende raad van Geertruidenberg,
De griffier,
De voorzitter,

K.M.C. Millenaar

J.J. Luteijn
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