Besluitenlijst raadsvergadering 12 december 2017
Raadsnota BI.0170420 Armoedebestrijding kinderen
De raad heeft de raadsnota “Armoedebestrijding kinderen” besproken, maar er geen
besluit over genomen.
De VVD diende mede namens de SP, GroenLinks, CDA, Gezond Burger Verstand
en Partij van de Arbeid een motie in waarin het college wordt verzocht:
1. Een voorstel uit te werken waarin een fonds in het leven wordt geroepen om
uitsluiting van maatschappelijke deelname door jongeren in een armoedesituatie
te bestrijden.
2. Hierin alle zogenaamde Klijnsma-gelden te storten.
3. Dit fonds zodanig vorm te geven dat middels maatwerk de benodigde
voorzieningen in natura aan die jongeren kunnen worden verstrekt.
4. Dit fonds zodanig (laagdrempelig) vorm te geven dat stigmatisering (zoveel
mogelijk) vermeden wordt.
5. Armoedesituaties in deze niet alleen te definiëren op basis van inkomen, maar
ook te kijken naar het bestaan van schulden, het volgen van een
schuldhulpverleningstraject en dergelijke.
6. Dit voorstel tijdig voor behandeling in de raadsvergadering van februari 2018 aan
de gemeenteraad aan te bieden.
Deze motie is met de stem tegen van Groen Brabant door de raad aangenomen.
Raadsnota BI.0170491 Randvoorwaarden en uitgangspunten ontwikkeling
Keiweg-Ridderstraat
De raad heeft met de stemmen tegen van Groen Brabant, Lokaal Sociaal, SP,
Oosterhout SAMEN, CDA, Gezond Burger Verstand en GroenLinks besloten niet in
te stemmen met wijziging van de randvoorwaarde “tussen de zijgevel van de
naastgelegen woning en de nieuwbouw aan de Ridderstraat wordt een minimale
afstand van 12 m aangehouden” uit de notitie Randvoorwaarden en uitgangspunten
ontwikkeling Keiweg-Ridderstraat.
Raadsnota BI.0170197 Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerrein
Everdenberg-Oost”
De raad heeft met de stemmen tegen van de SP, GroenLinks en Gezond Burger
Verstand besloten:
1. In te stemmen met de ‘Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Bedrijventerrein
Everdenberg-Oost’.
2. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Everdenberg-Oost’ (gewijzigd) vast te
stellen conform de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
planstukken, waarin de wijzigingen als verwoord in de hoofdstukken 4 en 5 van de
onder 1 genoemde reactienota zienswijzen zijn verwerkt.
3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
De Partij van de Arbeid diende mede namens Groen Brabant en Oosterhout SAMEN
een motie in waarin het college wordt verzocht:
 Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost een ambitie uit te
spreken die aansluit bij de cradle-to-cradle principes én zoveel als mogelijk bij
onze streefdoelen

 een business case uit te werken, samen met cradle-to-cradle consultants, voor de
ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost die recht doet aan de
geformuleerde overwegingen en de raad hiervan in kennis te stellen.
Bij deze motie staakten de stemmen (14-14). Voor de motie stemden Partij van de
Arbeid, Groen Brabant, Oosterhout SAMEN, Lokaal Sociaal, D66, GroenLinks en
Gezond Burger Verstand.
Het CDA diende mede namens de VVD een motie in waarin het college wordt
verzocht:
 Verkeer in de tijdelijke situatie zoveel mogelijk via de bestaande wegen te laten
rijden
 Maatregelen op bestaande wegen (zoals afsluiten van de Heikantsestraat of een
knip in Wilhelminakanaal Noord) pas toe te passen na voltooiing van de N629
(fase 2).
 De tijdelijke situatie in overleg met bewoners en bedrijven te regelen en indien
nodig in verkeersbesluiten vast te leggen.
 De tijdelijke weg te zien als noodoplossing en alleen aan te leggen als de eerdere
opties niet uitgevoerd konden worden of niet bleken te werken.
Deze motie is ingetrokken.
Raadsnota BI.0170501 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan SlotjesWest 2017
De raad heeft bij acclamatie besloten:
1. het bestemmingsplan “Slotjes-West 2017” met planidentificatienummer
NL.IMRO.0826.BSPslotjesw2017.VA01 vast te stellen, zoals ook weergegeven in
de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte toelichting, verbeelding
en regels, waarin zijn verwerkt de wijzigingen zoals bedoeld in de hoofdstukken 4
en 5 van de reactienota;
2. voor het bestemmingsplan “Slotjes-West 2017” geen exploitatieplan vast te
stellen.
Raadsnota BI.0170158 Bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. Lint
Oosteind), herziening 10 (Ruimte voor Ruimte Groenstraat 2)
De raad heeft bij acclamatie besloten:
1. Het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening 10
(Ruimte voor Ruimte Groenestraat 2)” met planidentificatienummer
NL.IMRO.0826.BSPhz10BG2013-ON01 ongewijzigd vast te stellen, zoals ook
weergegeven in de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
toelichting, verbeelding en regels.
2. Voor het bestemmingsplan “Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind), herziening
10 (Ruimte voor Ruimte Groenestraat 2)” geen exploitatieplan vast te stellen.
Raadsnota BI.0170559 Opvang en bescherming in regio Breda vanaf 2020
De raad heeft met algemene stemmen besloten de notitie 'Opvang en bescherming in
regio Breda vanaf 2020' vast te stellen.
Gemeenten zijn op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor maatschappelijke
opvang en beschermd wonen. Maatschappelijke opvang betreft onderdak en
begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat zijn zich
op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Beschermd wonen betreft wonen,
zelfstandig met ambulante begeleiding of in een accommodatie van een instelling, voor
personen met een psychische kwetsbaarheid of licht verstandelijk beperkten. Het

bijbehorende toezicht en begeleiding is gericht op het bevorderen van
zelfredzaamheid en participatie, het psychisch functioneren, stabilisatie van een
psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing en maatschappelijke
overlast en/of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.
De VVD diende samen met GroenLinks, D66, Gemeentebelangen en SP een motie in
waarbij het college wordt verzocht op zo kort mogelijke termijn beleid te ontwikkelen,
waarin in ultieme situaties een uiterste poging wordt gedaan om huisuitzetting te
voorkomen en daarbij nauw samen te werken met maatschappelijke partners.
Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.
Raadsnota BI.0170593 Rapport Rekenkamer “Langer zelfstandig wonen voor
ouderen gemeente Oosterhout”
De raad heeft met algemene stemmen besloten de conclusies en aanbevelingen uit
het rapport van de Rekenkamer West-Brabant “Langer zelfstandig wonen voor
ouderen gemeente Oosterhout” te onderschrijven en:
1. het college op te dragen de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren, te weten:
 inspelen op dubbele vergrijzing
 concretisering woningbouwopgave voor senioren
 specifieke aandacht voor de doelgroep ouderen binnen beleidsambities
 kaders voor beoogde opgave fysieke woonomgeving
 actualisatie beleid kerkdorpen
 smart formuleren van beleidsdoelstellingen
 zicht op effectiviteit en toekomstbestendigheid van openbaar vervoer.
2. per aanbeveling te komen met een voorstel hoe hieraan invulling wordt gegeven
en de gemeenteraad ter zake te informeren.
Gemeentebelangen diende een motie in waarbij het college wordt verzocht bij de
uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer te komen met
concrete woonprojecten waarbij sprake is van innovativiteit en samenwerking met de
doelgroep en andere betrokken partijen, in bestaande bouw of nieuwbouw en dit
terug te brengen in de raad.
Deze motie is ingetrokken omdat het college de inhoud van de motie heeft
overgenomen.
Raadsnota BI.0170567 Evaluatie subsidiebeleid en Algemene
subsidieverordening
De raad heeft bij acclamatie besloten kennis te nemen van het rapport Evaluatie
subsidiebeleid gemeente Oosterhout en de algemene subsidieverordening
Oosterhout 2018 vastgesteld.
Raadsnota BI.0170548 Belastingverordeningen
De raad heeft met algemene stemmen besloten akkoord te gaan met de door de
Belastingsamenwerking West-Brabant gestelde wijziging van de vervaldatum van de
aanslagen. Tevens heeft de raad met algemene stemmen besloten de volgende
verordeningen vast te stellen:
 de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen
Oosterhout 2018;
 de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing Oosterhout
2018;
 de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Oosterhout 2018;

 de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Oosterhout
2018;
 de Verordening op de heffing en invordering van retributies Oosterhout 2018;
 de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Oosterhout
2018;
 de Verordening op de heffing en invordering van markt- en reclamegelden
Oosterhout 2018;
 de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2018;
 de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oosterhout 2018.
De Verordening op de heffing en invordering van leges Oosterhout 2018 inclusief de
legestabel Oosterhout 2018 en de ROEB-lijst 2018 is door de raad geamendeerd
vastgesteld.
De VVD diende samen met het CDA, D66, Gemeentebelangen, GroenLinks en
Oosterhout SAMEN een amendement in om de tarieventabel leges 2018 behorende
bij de ‘Legesverordening Oosterhout 2018’ in hoofdstuk 2, het lid 1.2.8 toe te voegen
luidende:
1.2.8

Het tarief genoemd in de onderdelen 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.2.1, 1.2.2.2,
1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.4, 1.2.5.1 en 1.2.5.2 wordt bij inwerkingtreding van de
bezorgservice vermeerderd met een bedrag van:
- In geval van een enkel document
€ 15,00
- In geval van gelijktijdige bezorging van meerdere documenten € 15,00

Het college wordt opgedragen op korte termijn te starten met de bezorgservice van
reisdocumenten.
Dit amendement is aangenomen met de stemmen tegen van Groen Brabant en de
VVD (1).
Motie Gezond Burger Verstand inzake de Bergsebaan
Tijdens de raadsvergadering van 7 november diende Gezond Burger Verstand een
motie in waarbij het college wordt verzocht alsnog met betrokken partijen zoals de
Leefbaarheidswerkgroep Den Hout, de Milieuvereniging en de Fietsersbond het
gesprek aan te gaan om te komen tot een breed gedragen oplossing voor de
verbetering van de veiligheid van de Bergsebaan.
Bij deze motie staakten toen de stemmen. Is dit het geval dan dient er in een
volgende vergadering hierover opnieuw te worden gestemd.
Tijdens de raadsvergadering van 12 december stemden voor de motie:
Gemeentebelangen, Gezond Burger Verstand, Groen Brabant, Oosterhout SAMEN,
SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks.
De motie is aangenomen.

