Besluitenlijst raadsvergadering 23 januari 2018
Extra raad 30 januari 2018 over scholen Slotjes-Midden
De raad heeft besloten om de geplande extra raadsvergadering op 30 januari over
de sluiting van scholen in de wijk Slotjes-Midden niet te laten doorgaan vanwege het
openblijven van obs De Kameleon (zie brief college hierover op de lijst ingekomen
stukken).
Raadsnota BI.0170666 Renovatie Pannehoef
De raad heeft besloten de raadsnota Renovatie Pannehoef waarbij gevraagd wordt
een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 220.000,00 van de conceptraadsagenda af te voeren.
Raadsnota BI.0170516 Vaststelling van bestemmingsplan “Slotjes, herziening 3
(Loevensteinlaan-Wilhelminakanaal noord)”
De raad heeft met de stemmen tegen van Groen Brabant en Gezond Burger
Verstand besloten:
1. de ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;
2. het bestemmingsplan “Slotjes, herziening 3 (Loevensteinlaan- Wilhelminakanaal
noord)”, met planidentificatienummer NL.IMRO.0826.BSPhz3slotjes-ON01 vast te
stellen, zoals ook weergegeven in de bij het besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte toelichting, verbeelding en regels;
3. voor het bestemmingsplan “Slotjes, herziening 3 (LoevensteinlaanWilhelminakanaal noord)” geen exploitatieplan vast te stellen.
Groen Brabant diende een amendement in om:
 Na vaststelling van de inbreidingslocaties en daaropvolgend op kosten en ten
laste van de planontwikkelaar deze locatie te onderwerpen aan een
verdichtingsstudie, uit te voeren door een onafhankelijk bureau, waarbij zaken
zoals windhinder, privacy-aantasting, invloed op het verkeer, bezonning,
schaduwwerking, marktvraag en of er sprake is van een verantwoorde combinatie
tussen bebouwing en de omgeving aan de orde komen. Dit zoals eerder
vastgelegd is in de woonvisie 2004-2008;
 De ingediende zienswijze gegrond te verklaren.
Dit amendement is verworpen met de stemmen voor van Groen Brabant en Gezond
Burger Verstand.
Raadsnota BI.0170539 Vaststelling bestemmingsplan ‘Paraplu-herziening 1
Geluidzone Bedrijventerrein Weststad-Statendam westzijde’
De raad heeft bij acclamatie besloten:
1. het bestemmingsplan ‘Paraplu-herziening 1 Geluidzone Bedrijventerrein
Weststad-Statendam westzijde’, met identificatienummer
NL.IMRO.0826.BSPparapgeluidws1-VA01, ongewijzigd vast te stellen, zoals ook
weergegeven in de bij het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte
verbeelding, regels en toelichting;
2. voor het bestemmingsplan ‘Paraplu-herziening 1 Geluidzone Bedrijventerrein
Weststad – Statendam westzijde’ geen exploitatieplan vast te stellen.
Raadsnota BI.0170460 Bestemmingsplan Strijen
De raad heeft bij acclamatie besloten:
1. De ingediende zienswijze, ontvangen op 15 december 2017, niet ontvankelijk te
verklaren;

2. Het ontwerpbestemmingsplan “Strijen 2017” met planidentificatienummer
NL.IMRO.0826.BSPstrijen2017-ON01, zoals weergegeven in de bij het besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte toelichting, verbeelding en regels,
ongewijzigd vast te stellen als bestemmingsplan “Strijen 2017” met
planidentificatienummer NL.IMRO.0826.BSPstrijen2017-VA01;
3. Voor het bestemmingsplan “Strijen 2017” geen exploitatieplan vast te stellen.
Raadsnota BI.0170573 Verordening adviescommissie bezwaarschriften sociale
zekerheid
De raad heeft bij acclamatie besloten de “Verordening Adviescommissie
bezwaarschriften sociale zekerheid gemeente Oosterhout 2018” vast te stellen.
Raadsnota BI.0170598 Accountantscontrole
De raad heeft bij acclamatie besloten het controleprotocol en het normenkader 2017
ten behoeve van de accountantscontrole 2017 vast te stellen.
Het controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant
over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen
en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de
controle van de jaarrekening van de gemeente Oosterhout.
Raadsnota BI.0170615 Verlenging huidige contract met BDO accountants
De raad heeft bij acclamatie besloten het huidige contract met BDO accountants met
één jaar te verlengen.
De gemeenteraad van Oosterhout stelt de accountant aan. Voor de huidige
accountantscontrole is een contract afgesloten met BDO accountants. Deze
overeenkomst is afgesloten voor een periode van drie jaar en eindigt met de
jaarrekeningcontrole 2017. In deze overeenkomst is de mogelijkheid opgenomen om
het contract eenmaal met één jaar te verlengen.
Motie Partij van de Arbeid, Groen Brabant, Oosterhout Samen (ontwikkeling
Everdenberg-Oost volgens cradle-to-cradle principes en streefdoelen)
Tijdens de raadsvergadering van 12 december diende de Partij van de Arbeid 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 toen de stemmen. Is dit het geval dan dient er in een
volgende vergadering hierover opnieuw te worden gestemd.
Tijdens de raadsvergadering van 23 januari stemden voor de motie: Groen Brabant,
GroenLinks, Lokaal Sociaal, D66, Partij van de Arbeid en Oosterhout Samen.
De motie is verworpen.
Motie RWB (Regio West-Brabant)
CDA diende samen met GroenLinks en Oosterhout Samen een motie in waarin het
college wordt verzocht in het algemeen bestuur van de RWB voor te stellen dat het
dagelijks bestuur, in overleg met (afgevaardigden van) gemeenteraden, op zoek gaat

naar gepaste vormen van afstemming met c.q. vertegenwoordiging van de
gemeenteraden van de aangesloten gemeenten en daarover rapporteert aan de
betrokken gemeenteraden. Tevens wordt verzocht deze motie ter kennis te brengen
aan de gemeenteraden en colleges van de RWB-gemeenten.
Deze motie is verworpen met de stemmen voor van CDA, GroenLinks, D66 en
Oosterhout Samen.
Motie statiegeldalliantie
GroenLinks diende samen met VVD, Gemeentebelangen, Partij van de Arbeid,
Lokaal Sociaal en Oosterhout Samen een motie in waarin het college wordt verzocht
de gemeente Oosterhout aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie.
Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

