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Voorzitter
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Opening

Trekking stemcijfer
Mededelingen

Spreekrecht voor het publiek
Vaststelling van de agenda

Agendapunt 10 Formele opheffing en integratie openbare basisschool de
Telescoop wordt van de agenda gehaald.

Besluit

Vastgesteld
7

Lijst ingekomen stukken

Besluit

Op verzoek van de fractie van de VDG wordt het antwoord op de artikel 41

vragen over ruiters en menners nog welkom in de Maashorst, briefnummer II01, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte

als de tussenevaluatie van de Maashorst aan de orde is (naar verwachting juni
2017).

Op verzoek van de fracties van GroenLinks en SP wordt de brief van de

Vogelwacht Uden over zienswijze omtrent de motie over de recreatie en

natuurontwikkeling op de Maashorst, briefnummer I-05, betrokken bij de

discussie over de toekomstige ontwikkelingen van de Maashorst (naar
verwachting juni 2017).

Op verzoek van de fracties van GroenLinks en D66 wordt de brief van de

gemeente Hof van Twente over legalisering thuisteelt medicinale cannabis,
briefnummer I-04, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de

adviescommissie. De fracties willen de meningen van de andere fracties en het
college uitwisselen.

Op verzoek van de fractie van de SP wordt de brief van de Partij voor de Dieren
over de ontwerpwijziging verordening ruimte 2014 en de gevolgen voor

gemeenten, briefnummer I-12, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Ruimte. De fractie wil de ontwikkelingen volgen. Ook de

zienswijze van het College wordt toegevoegd. Op verzoek van de PvdA zal het
rapport waarnaar wordt verwezen toegevoegd worden.
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Op verzoek van de fractie van de SP wordt de brief van T. Vos over de vestiging
van Van Cranenbroek, briefnummer I-11, geplaatst op de lijst ingekomen

stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil, gelet op de nieuwe
ontwikkelingen, vragen stellen aan de wethouder.

Op verzoek van de fractie van de SP wordt het antwoord op de artikel 41

vragen over advies CdK en GGD, briefnummer II-02, geplaatst op de lijst

ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie heeft de bijlage
waarnaar wordt verwezen niet ontvangen. Deze wordt indien mogelijk
toegevoegd aan de stukken.

Op verzoek van de fractie van de SP wordt het antwoord op de artikel 41
vragen over plannen Mooiland, briefnummer II-03, geplaatst op de lijst

ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil een aantal
onbeantwoorde vragen bespreken.

Op verzoek van de fractie van het CDA wordt het antwoord op de artikel 41

vragen over overlast jongeren Berghem, briefnummer II-04, geplaatst op de

lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie
heeft met betrekking tot het preventieve onderdeel, aanvullende vragen.
8

Motie Den Bongerd moet blijven

Besluit

Aangenomen

(Voor: SP, Beter Oss, D66, VVD, GroenLinks en PvdA. Tegen: CDA en VDG )

Toelichting

Stemverklaring VVD: Compliment aan de wethouder dat hij pro-actief aan de
slag is gegaan. De fractie vraagt zich af of de motie daarmee overbodig is

geworden. Vooral om het signaal af te geven dat de fractie waarde hecht aan
den Bongerd zal de VVD voor de motie stemmen.
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Statutenwijziging stichting Openbaar Onderwijsgroep

Besluit

Unaniem aangenomen.
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Formele opheffing en integratie openbare basisschool de Telescoop

Besluit

Agendapunt is van de agenda gehaald.
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Harmonisatie geurnormen Oss en Geffen

Besluit

Aangenomen.

(Voor: CDA, VDG, GroenLinks PvdA en VVD. Tegen: Beter Oss, SP, D66)
Motie van de fracties CDA, Beter Oss en D66 over Toets geurbeleid is
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verworpen.

(Voor: CDA, Beter Oss, D66 , Tegen: SP, VDG, VVD, GroenLinks, PvdA)

Toelichting

Stemverklaring CDA: De fractie stemt voor de geurverordening met de

aantekening dat de fractie het niet eens is met het onderdeel dat in de motie is
besproken. Motie van de fracties CDA, Beter Oss en D66 over Toets geurbeleid is
verworpen
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Voortgangslijst moties

Besluit

Vastgesteld
13

Moties vreemd aan de orde van de dag
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Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
(voorzitter A.M.I. Prinssen)

Besluit

De gemeenteraad heeft in een besloten gedeelte van de raadsvergadering

besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, door
tussenkomst van de commissaris van de Koning van de provincie Noord-

Brabant, aan te bevelen mevrouw W. Buijs voor te dragen voor herbenoeming
als burgemeester van Oss.
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Sluiting

