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Voorzitter
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Besluitenlijst Gemeenteraad
11-03-2021
20:00 - 20:30
Raadzaal – Hybride debat / Na schorsing Digitaal stemming
Wobine Buijs-Glaudemans
S.M.J.N. van den Bergh, L. de Boer, J.G.T.M. Boerboom, E.A.T. Bos, A.M.
Broersen, M.W.C. van Buel-Luijten, R.B.W. van de Camp, I.J.M. van Dinther, M.J.
Dobbelsteen, M.A.M.M. van der Doelen, R. van Doleweerd, A.J.M. Geerts, M.P.C.
van den Heuvel, J.P. Hooiveld, M.T.I.J. Janssen-van Amstel, J. Keijzer-Nab,
M.J.J. van Kilsdonk, J.J.V. van Kreij, J.A. van der Leest, A van der Loop, F.A.
Molenkamp, T.W.M. van Mook, A.M.I. Prinssen, H.M.A. Renders, A.J.T. Ruijs, A.
Smits - van den Berg, L.C.M. van Tilburg, G.J. van Valkenburg, W.J.M. Verhagen,
Bas van der Voort, H.J.C. van der Wal, H.A. Warris, H. Wijnstekers, H.H.P. de
Wit-van der Zanden en G.J. Zoll
S.J. Schoneveld-Peters en G.W.P. Wagemakers

1

Opening

2

Vragenhalfuur

3

Trekking stemcijfer
nummer 35, mevr. H. de Wit

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek

6

Vaststelling van de agenda

6.a

Benoeming burgerleden
Besluit
Unaniem aangenomen

7

Lijst ingekomen stukken
GroenLinks
Brief over noodklok voor buitendieren door sneeuw en strenge vorst, briefnummer
7.1.14, betrekken bij de dierenwelzijnsnotitie.
Brieven over afval, de milieustraat en minima, briefnummers 7.2.2, 7.3.4, 7.3.6,
doorsturen naar de adviescommissie Ruimte. Het antwoord op de artikel 41 vragen
is niet voldoende en de Wijkraad Schadewijk heeft goede suggesties om tot een
oplossing te komen. 7.3.6 is een casus van de voorbeelden die volgens de
wethouder er niet zijn.

SP
Brief over verkoop van het City Hotel, briefnummer 7.1.15, betrekken bij de
beantwoording van de artikel 41 vragen van SP over arbeidsmigranten in het City
Hotel.
Brief over snelheidsmetingen Maasdijk, briefnummer 7.1.16 en 7.3.5, agenderen
voor de adviescommissie Ruimte. De fractie heeft vragen aan de wethouders.
Brief over uitbreidingsplannen De Lithse Ham, briefnummer 7.1.18, betrekken bij de
behandeling het plan Lithse Ham.
Brief over ongevraagd advies m.b.t. afval, briefnummer 7.3.4, als BII stuk

bespreken in de adviescommissie Ruimte.
Brief over afvalstoffenheffing, briefnummer 7.3.6, samen met de reactie die
gemeente heeft gegeven agenderen voor de adviescommissie Ruimte.
PvdA
Brief over ongevraagd advies m.b.t. afval, briefnummer 7.3.4, agenderen voor de
adviescommissie Ruimte. De fractie sluit zich aan bij de fracties GroenLinks en SP.
PvdA wil vooraf de antwoorden van college op de vragen genoemd in brief.
Beter Oss
Brief over uitbreidingsplannen De Lithse Ham, briefnummer 7.1.18, betrekken bij de
behandeling van het plan Lithse Ham. Hierbij ook het antwoord betrekken.
D66
Brief over een aangenomen motie huishoudelijke ondersteuning, briefnummer
7.1.06, agenderen voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil weten
hoe het momenteel in Oss is en of de wethouder hier iets mee kan.
Brief over manifest Passend beleid voor collectieve en andere woonvormen,
briefnummer 7.1.10 betrekken bij de discussie wonen in Oss en gronden die daarbij
horen.
Brief over actualisatie detailhandelsbeleid en centrumvisies, briefnummer 7.1.13
behandelen bij een actuele koers Stadshart.
Brief over verkoop van het City Hotel, briefnummer 7.1.15, agenderen voor de
adviescommissie Ruimte.
8

Positioneringsonderzoek naar theater De Lievekamp
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie onderschrijft op hoofdlijnen de conclusies uit het
positioneringsonderzoek en stemt in met het raadsvoorstel. De fractie wil hierbij
aantekenen dat de rol van Muzelinck in de mogelijke nieuwbouw van het theater een
betere uitwerking behoeft, in samenspraak met Muzelinck en de raad. De fractie wil
het positioneringsonderzoek ook betrekken bij de veel bredere discussie over de
cultuur in Oss voor de komende jaren.

9

Voorbereidingskrediet nieuwbouw De Korenaer
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie is blij met een nieuw schoolgebouw voor de Korenaer
en de Kennedyschool. De fractie is er van geschrokken dat de omgevingsdialoog
onvoldoende is gevoerd met de omwonenden. In de commissievergadering van 25
februari heeft de wethouder aangegeven de omwonenden van de Korenaerschool
alsnog te zullen betrekken bij de plannen voor de nieuwbouw. Morgenavond is er
een eerste overleg met de klankbordgroep gepland. Daar is in ieder geval beweging,
en dat is positief. De bewoners hebben ook aangegeven bang te zijn dat de plannen
al definitief zijn. Ook hier heeft de wethouder gesteld dat dit niet het geval is. De
fractie van SP zal de ontwikkeling van de bouwplannen dan ook met interesse
blijven volgen.

10

Suppletitie uitkering in het kader van de bommenregeling
Besluit
Unaniem aangenomen

11

1e wijziging legesverordening
Besluit
Unaniem aangenomen

12

Vaststellen bestemmingsplan Partiele Herziening Kom Geffen - 2016
Besluit
Unaniem aangenomen

13

Visie op het VAB beleid
Besluit
Aangenomen
(Voor: SP, CDA, VVD, Beter Oss, D66, GL, PvdA. Tegen: VDG)
Stemverklaring VDG: De fractie stemt tegen de visie op het VAB beleid.

13

Motie pro-actieve rol Oss in agrarische transitie
Besluit
Unaniem aangenomen

14

Cultuurnota gemeente Oss; Cultuur verbindt OnSS
Besluit
Geamendeerd unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De nieuwe cultuurnota is een belangrijk document binnen de
ontwikkelingen in de cultuursector in Oss. De fractie is blij met de door de SP
voorgestelde aanpassing. Het hele cultuurdomein staat voor grote veranderingen.
Het worden spannende tijden. De fractie stemt in met de cultuurnota.

14

Amendement Geen financiering van zorg en welzijn uit het cultuurbudget
Besluit
Unaniem aangenomen

15

Voortgangslijst moties
De fractie van SP vraagt om een raadsinformatiebrief over de stand van zaken Motie
Pilot religieus erfgoed.

16

Moties vreemd aan de orde van de dag

16.1

Motie Bezwaarschriften WOZ via No-Cure-No-Pay kosten de gemeenschap
veel geld!
Besluit
Unaniem aangenomen

17

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

18

Sluiting

