Besluitenlijst raadsvergadering 3 juli 2018
Raadsnota BI.0180164 Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan DorstWest, herziening 1 (Tuindorp Baarschot)
De raad heeft bij acclamatie besloten:
1. terzake van de ingediende zienswijzen en de ambtshalve overwegingen te
besluiten overeenkomstig het gestelde in de hoofdstukken 3, 4 en 5 van de
“Reactienota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Dorst West, herziening 1
(Tuindorp Baarschot);
2. het bestemmingsplan Dorst West, herziening 1 (Tuindorp Baarschot) vast te
stellen, overeenkomstig het ontwerp-bestemmingsplan, zoals dat ter visie heeft
gelegen bestaande uit de als zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels,
alsmede de daarbij behorende toelichting;
3. voor het bestemmingsplan Dorst West, herziening 1 (Tuindorp Baarschot) geen
exploitatieplan vast te stellen.
Raadsnota BI.0180238 Vaststelling bestemmingsplan Zwaaikom 2017
De raad heeft het bestemmingsplan Zwaaikom 2017 geamendeerd vastgesteld.
De wijziging was een gevolg van een door de VVD ingediend mondeling
amendement om de termijn van 10 jaar, zoals genoemd op pagina 38 van de
Reactienota zienswijzen, te wijzigen in 3 jaar.
Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen.
Het geamendeerde voorstel is vervolgens met de stemmen tegen van Groen Brabant
en Gezond Burger Verstand vastgesteld, waarbij de raad:
1. 12 van de ingediende zienswijzen ontvankelijk en 1 zienswijze (nummer 13) niet
ontvankelijk heeft verklaard, conform het gestelde in de bij het besluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan
Zwaaikom 2017’;
2. ter zake van de ingediende zienswijzen heeft besloten, overeenkomstig het
gestelde in hoofdstuk 3 van de bij het besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte ‘Reactienota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Zwaaikom
2017’;
3. het bestemmingsplan ‘Zwaaikom 2017’gewijzigd heeft vastgesteld, conform de bij
het besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte planstukken, waarin verwerkt
zijn de wijzigingen als bedoeld in de hoofdstukken 4 en 5 van de onder 1
bedoelde reactienota zienswijzen;
4. voor het bestemmingsplan ‘Zwaaikom 2017’ geen exploitatieplan heeft
vastgesteld.
Gezond Burger Verstand diende een motie in waarin het college wordt verzocht bij
de verplaatsing van de handboogvereniging bij wijze van schadeloosstelling
eenmalig de kosten van onderkomen en inrichting te vergoeden.
Deze motie is verworpen met de stemmen voor van Gezond Burger Verstand,
GroenLinks, Partij van de Arbeid en Groen Brabant.
Raadsnota BI.0180299 Rapportage ‘Onderzoek naar de effectiviteit van het
toezicht van de gemeenteraad op het functioneren van de burgemeester’
De raad heeft met de stemmen tegen van Groen Brabant besloten de aanbevelingen
uit de rapportage van het bureau Governance & Integrity naar de rol van de
gemeenteraad met betrekking tot het functioneren van de burgemeester over te
nemen. Samengevat:

1. Maak het thema integriteit bespreekbaar in algemene zin; organiseer daartoe
bijvoorbeeld trainingen.
2. Ontwikkel een nieuwe, eigen gedragscode voor de gemeenteraad, de wethouders
en de burgemeester.
3. Maak afspraken over de afhandeling van vermoedens van integriteitsschendingen
binnen het gemeentelijk bestuur.
4. Maak afspraken over de afhandeling van vermoedens van integriteitsschendingen
door de burgemeester.
5. Zorg voor een verdere professionalisering van het klankbordgesprek.
Raadsnota BI.0180192 Centrumregeling voor Veilig Thuis West-Brabant
De raad heeft met algemene stemmen besloten het college toestemming te verlenen
tot deelname aan de gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant.
Raadsnota BI.0180152 Vaststelling bestemmingsplan “Paraplu-herziening
Parkeren Oosterhout 2018”
De raad heeft met algemene stemmen besloten:
1. het bestemmingsplan ‘Paraplu-herziening Parkeren Oosterhout 2018’, met
identificatienummer NL.IMRO.0826.BSPparapluparkeren-VA01, ongewijzigd vast
te stellen, zoals ook weergegeven in de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte verbeelding, regels en toelichting;
2. voor het bestemmingsplan ‘Paraplu-herziening Parkeren Oosterhout 2018’ geen
exploitatieplan vast te stellen.
Raadsnota BI.0180245 Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
De raad heeft met algemene stemmen besloten het jaarverslag en de jaarrekening
2017 vast te stellen.
Raadsnota BI.0180230 Resultaatbestemming jaarrekening 2017
De raad heeft met algemene stemmen besloten het negatieve rekeningresultaat
2017 van € 816.106 overeenkomstig het voorstel van het college te dekken en het
voteren van de middelen behorende bij de voorstellen van het college te delegeren
aan het college.
Raadsnota BI.0180215 1e Concernrapportage 2018
De 1e concernrapportage 2018 is door de raad met algemene stemmen
geamendeerd vastgesteld.
De VVD diende samen met GroenLinks en D66 een amendement in om een bedrag
van 250.000 Euro beschikbaar te stellen uit de vrije reserve ten behoeve van de
‘verordening Duurzaamheidslening gemeente Oosterhout 2017’.
Dit amendement is aangenomen met de stemmen voor van VVD, GroenLinks, D66,
Gezond Burger Verstand en Partij van de Arbeid.
De VVD diende samen met GroenLinks tevens een amendement in om een bedrag
van 250.000 Euro beschikbaar te stellen uit de vrije reserve ten behoeve van de
‘verordening Starterslening gemeente Oosterhout’.
Dit amendement is met de stemmen tegen van CDA aangenomen.
De raad is verder akkoord gegaan met de overheveling van € 99.000 van de
Uitvoeringsplanning 2018 naar 2019 vanwege de wijzigingen in de meerjareninvesteringsplanning Sport en de raad heeft een bedrag van € 305.000 beschikbaar
gesteld uit de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de Sociale wijkteams 2018.

De 2e begrotingswijziging op de begroting 2018 is vastgesteld overeenkomstig de
bijlage 1 en 2 van het boekwerk 1e Concernrapportage 2018.
Raadsnota BI.0180207 Ontwerpbegrotingen verbonden partijen 2019
De raad heeft met algemene stemmen besloten kennis te nemen van de
ontwerpbegrotingen verbonden partijen 2019, de zienswijzen ontwerpbegrotingen
verbonden partijen 2019 vastgesteld en de zienswijzen ontwerpbegrotingen
verbonden partijen 2019 ingediend.
Raadsnota BI.0180200 Ondertekenen bestuursovereenkomst snelfietsroute
Tilburg-Breda
De raad heeft met algemene stemmen besloten:
1. Kennis te nemen dat het Oosterhoutse deel van de snelfietsroute Tilburg-Breda
gerealiseerd wordt via de Rijksweg (N282) in Dorst.
2. Kennis te nemen dat wethouder M. Witte, namens het college van burgemeester
en wethouders, de Bestuursovereenkomst Snelfietsroute Tilburg-Breda
ondertekent.
3. Vooruitlopend op de begrotingbehandeling in te stemmen met het opnemen van €
250.000 in de uitvoeringsplanning op het beleidsterrein “Incidentele (bijzonder)
investeringen” in de begroting 2019.
De VVD diende samen met GroenLinks en Gezond Burger Verstand een motie in
waarin het college wordt verzocht:
1. in samenspraak met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Gilze-Rijen te
onderzoeken of bij de reconstructie van de N631 (Vijf EikenwegOosterhoutseweg) een snelfietsroute Rijen-Oosterhout gerealiseerd kan worden;
2. de raad op de hoogte te houden van de uitkomsten van dit overleg;
3. de motie ter kennisgeving te brengen aan Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten van Noord-Brabant en de gemeenteraad van Gilze-Rijen.
Voor de motie stemden: VVD, GroenLinks, Gezond Burger Verstand en Partij van de
Arbeid
Tegen de motie stemden: Groen Brabant, D66, CDA en Gemeentebelangen
Bij deze motie staken de stemmen. In een volgende vergadering zal hierover
opnieuw worden gestemd.
Motie GroenLinks, Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand over Tiny
Forest
GroenLinks diende samen met de Partij van de Arbeid en Gezond Burger Verstand
een motie in waarin het college wordt verzocht Oosterhout aan te melden als een
van de kandidaatgemeenten voor een Tiny Forest en samen met de bewoners van
wijken, kerkdorpen en IVN te beslissen waar deze bossen het best gerealiseerd
kunnen worden.
De motie is verworpen met de stemmen voor van GroenLinks, Partij van de Arbeid
en Gezond Burger Verstand.

