Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

04 juli 2019

Tijd

20:00 - 23:10 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Wobine Buijs-Glaudemans
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Opening

2

Trekking stemcijfer
33 ( de heer Van der Wal)
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Mededelingen

4

Vaststelling van de agenda
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Agenda gerelateerde ingekomen stukken
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Kadernota
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaringen:
SP: De fractie is blij dat de voorstellen voor een groot deel gehonoreerd zijn. Dat is
voor de fractie een reden om voor de Kadernota te stemmen.
CDA: De fractie refereert aan het betoog van GroenLinks waarin die fractie aangeeft
dat de coalitie het coalitieakkoord achter zich moet laten en een gezamenlijk plan
moet maken voor de toekomst. Gezien de stemmingen over de verschillende moties
en hoe constructief vanuit de coalitie en oppositie de kadernota zal worden
vastgesteld, concludeert de fractie dat er zo’n gezamenlijk plan eigenlijk al ligt,
namelijk de kadernota.
D66: De fractie is blij dat de wethouder aanbiedt om met elkaar te kijken waar de
prioriteiten liggen en waar mogelijkheden zijn. En vooral als sommige dingen anders
kunnen. De raad kan daarin meedenken, dat stemt de fractie zo hoopvol en
vreugdevol dat de fractie voor de kadernota zal stemmen.
PvdA: De fractie is verheugd over de vorm waarin de Kadernota nu is geschreven en
de ruimte die geboden is om daarmee ook meer inbreng te kunnen hebben. Er staan
op dit moment geen zaken in de kadernota waar de fractie op tegen is. Het wordt
wel een hele uitdaging richting de programma begroting om bezuinigingen te
realiseren. De fractie zal hierbij haar leidende principes, dat het beleid op sociaal
domein overeind blijft, bij de afweging straks op het moment dat er gestemd moet
worden over de Programmabegroting hanteren.
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Moties en amendementen
Motie Samenwerken aan de toekomst van NOK
Besluit
Aangenomen
(Voor: SP, CDA, D66, GroenLinks, Beter Oss en VDG, Tegen: VVD en PvdA )
Stemverklaringen:
VDG: De fractie stemt voor de motie. Het zwaartepunt van de kartrekker ligt bij de
ondertekenaars van het convenant. Die moeten dan ook voor draagvlak in de
gemeenschap zorgen.
PvdA: De fractie stemt voor de motie. De fractie interpreteert de opdracht om het
scenario om te zetten in een plan dat dit betekent dat de wethouder de ruimte krijgt

om nog te kijken hoe dat plan er uit komt te zien in overleg met de gemeenschap.
In die zin kan de fractie de motie ondersteunen.
Motie Windmolens eerder uit het zicht
Besluit
Verworpen
(Voor: SP Tegen: VDG, CDA, VVD, Beter Oss, D66, GroenLinks, PvdA )
Motie Behoud bewaakte fietsenstalling Spoorlaan
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaringen:
VDG: De fractie van VDG dankt de SP dat de motie is aangepast. Daarom zal de
VDG instemmen met de motie.
Motie Subsidieverordening ONS welzijn,
Besluit
Aangenomen
(Voor: SP, VDG, CDA, VVD, Beter Oss, D66, GroenLinks. Tegen: PvdA )
Motie Slim doorstromen Singel '40 - '45
Besluit
Aangenomen
(Voor: CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, Beter Oss, VVD Tegen: VDG )
Motie MuziekMatch
Besluit
Aangenomen
(Voor: D66, PvdA, CDA, GroenLinks, VDG, SP, Beter Oss. Tegen: VVD)
Motie Vergroening stadshart Oss
Besluit
Unaniem aangenomen
Motie Prioritering
Besluit
Verworpen
(Voor: GroenLinks, PvdA, Beter Oss, VVD, D66 en CDA. Tegen: VDG en SP)
Stemverklaringen:
CDA: De tijden van dienstverlening aan de raad, maar ook aan de burgers, lopen op.
Natuurlijk moet de raad alle middelen kunnen benutten om het raadwerk te kunnen
doen. Maar de raad mag ook zelfreflectie tonen. Daarom, en ook om een signaal af
te geven, zal de fractie van CDA de motie steunen.
D66: De andere partijen hebben D66 overtuigd, daarom steunt de fractie van D66
de motie.
Motie Oude Unox-Winkel
Ingetrokken

Amendement Kleinere woningen
Besluit
Verworpen
(Voor: D66, PvdA Tegen: SP, VDG, CDA, VVD, Beter Oss, GroenLinks )
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Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
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Sluiting

