Besluitenlijst raadsvergadering 20 september 2016
Toelating en beëdiging raadslid
De heer M.L. Hooijmaijers is toegelaten en beëdigd als lid van de gemeenteraad
voor de fractie van D66.
Raadsnota BI.0160444 Benoemen lid werkgeverscommissie griffie gemeente
Oosterhout
De raad heeft de heer A. Strack van Schijndel bij acclamatie benoemd tot lid van de
werkgeverscommissie griffie gemeente Oosterhout.
Raadsnota BI.0160402 Nieuwbouw brandweerkazerne Den Hout
De raad heeft met algemene stemmen besloten tot nieuwbouw van de
brandweerkazerne in Den Hout onder toepassing van de gemeentelijke
coördinatieregeling.
Raadsnota BI.0160289 Actualisatie Buiten Spelen in Oosterhout
De raad heeft met algemene stemmen de herijkte nota “Buiten spelen in Oosterhout,
beleidsnota actualisatie 2016” vastgesteld, waarbij wordt ingezet op scenario 4 uit
deze nota ”minder maar uitdagender”. Daarbij is met 1 stem tegen (Groen Brabant)
en 29 stemmen voor een motie van VVD, SP, CDA, Gemeentebelangen en
GroenLinks aangenomen waarin het college wordt verzocht ‘te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor een speelplek in het Slotpark en na een positieve uitkomst
dit met prioriteit binnen het programma buiten spelen tot uitvoering te brengen.’
Raadsnota BI.0160366 Krediet uitrol nieuwe afvalinzamelmethodiek
De raad heeft met algemene stemmen besloten om voor de coördinatie en aanschaf
van papiercontainers, en de aanleg van ondergrondse glascontainers een bedrag
van € 706.875 beschikbaar te stellen. De door het college opgelegde geheimhouding
t.a.v. de financiële specificatie die bij het voorstel was gevoegd, is door de raad
bekrachtigd.
Raadsnota BI.0160381 Restylen activiteitencentra
De raad heeft met algemene stemmen besloten een bedrag van € 410.000 incl. btw
beschikbaar te stellen vanuit de vrije reserve voor het restylen van de
activiteitencentra.
Raadsnota BI.0160234 Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl.
Lint Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)”
De raad heeft bij acclamatie het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint
Oosteind), herziening 4 (Landgoed Klein Oosterhout)” ongewijzigd vastgesteld.
Tevens heeft de raad besloten ten behoeve van dit bestemmingsplan geen
exploitatieplan vast te stellen.
Raadsnota BI.0150516 Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl.
Lint Oosteind), herziening 5 ( aansluiting N629 – A27)”
Met 27 stemmen voor en 3 tegen (van Groen Brabant en GBV) heeft de raad het
bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 5 (aansluiting
N629-A27)” gewijzigd vastgesteld conform de reactienota op de ingediende
zienswijzen. Tevens heeft de raad met algemene stemmen een motie aangenomen
van GroenLinks, de VVD, het CDA, de SP, Gemeentebelangen en Groen Brabant
waarin het college wordt verzocht ‘in overleg te gaan met de provincie om bij de
definitieve inrichting van het nieuwe ontwerp maatregelen te nemen om het huidige

I:\RG\Medewerkers|Riet\Besluitenlijsten gemeenteraad\2016

ontwerp verder te optimaliseren om zo de veiligheid en het comfort van de fietsers
verder te verhogen.’
Raadsnota BI.0160310 Vaststelling Welstandsnota 2016
De raad heeft de Welstandsnota 2016 vastgesteld met 24 stemmen voor en 5 tegen
(Groen Brabant, SP).
Raadsnota BI. 0160357 Randvoorwaarden en uitgangspunten ontwikkeling
locatie Keiweg-Ridderstraat
De raad heeft met 20 stemmen voor (D66, PvdA, VVD, CDA, Gemeentebelangen) en
10 tegen (SP, Groen Brabant, GroenLinks, GBV) de ‘Randvoorwaarden en
uitgangspunten hoek Keiweg-Ridderstraat’ gewijzigd vastgesteld. De wijziging was
het gevolg van een met dezelfde stemverhoudingen aangenomen amendement van
VVD, Gemeentebelangen en CDA dat ertoe strekte de tekst in het document
“Randvoorwaarden en uitgangspunten Keiweg-Ridderstraat: Voormalige locatie
Dreamland e.o.” bij de tweede bullet op pagina 11 onder randvoorwaarden te
vervangen door de volgende tekst: ‘Initiatiefnemer heeft de inspanningsverplichting
om zo veel mogelijk parkeerplekken op eigen terrein te realiseren. Voor de totale
parkeerbalans wordt rekening gehouden met het huidig gebruik van openbare
parkeerplaatsen. Het gebruiken van extra openbare parkeerplekken kan slechts als
laatste mogelijkheid. Middels een parkeerbalans dient dit aangetoond te worden.’
Tevens heeft de raad met 20 stemmen voor (D66, PvdA, VVD, CDA,
Gemeentebelangen) en 10 tegen (SP, Groen Brabant, GroenLinks, GBV) een motie
van VVD, Gemeentebelangen en CDA aangenomen waarin het college wordt
verzocht om (1) zo spoedig een voorstel aan de raad voor te leggen voor nieuwe
parkeernormen, en (2) de mogelijkheden voor bijdrages in een ‘voorziening
parkeerplaatsen’ te onderzoeken.
Raadsnota BI. 0160349 Het instellen van een BIZ (bedrijven Investering Zone)
op verzoek van de bedrijvenvereniging Weststad / De Wijsterd
De raad heeft bij acclamatie besloten een zogenaamde ‘bedrijveninvesteringszone’
op bedrijventerrein Weststad in te stellen. Hiertoe heeft de raad tevens de
verordening ‘Bedrijveninvesteringszone bedrijventerrein Weststad 2017’ vastgesteld
en de verordening ‘Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Weststad-De
Wijsterd 2016’ ingetrokken.
Raadsnota BI. 0160388 Renovatie Productiehuis Pannehoef (PH2)
De raad heeft met 27 stemmen voor en 2 tegen (GBV) een bedrag van € 1.072.000
(inclusief 3 ton uit de vrije reserve) beschikbaar gesteld voor renovatie van
Productiehuis Pannehoef (PH2). Het gaat daarbij om ‘verbouwingsvariant 3’ (‘basis+
en verduurzaming).

I:\RG\Medewerkers|Riet\Besluitenlijsten gemeenteraad\2016

