BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 12 november 2015
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
- het voorstel van burgemeester en wethouders om de Programmabegroting 2016-2019, de
nota reserves 2015 en het Najaarsbericht 2015 Grondbedrijf vast te stellen, is geamendeerd
aangenomen; (Voor: VDG, CDA en VVD. Tegen: SP, D66, Beter Oss, PvdA en GroenLinks)
Stemverklaring van SP: In principe is de fractie voor het besluit over het grondbedrijf, maar de
fractie stemt tegen het besluit in totaal met name vanwege het punt dat er op de zorg zo
draconisch bezuinigd wordt. Dit is voor de fractie zo zwaarwegend dat men niet kan instemmen
met het voorstel.
Stemverklaring van D66: We zijn een sociale gemeente en dat kunnen we in de begroting
blijkbaar niet waarmaken. We zijn nog steeds tegen het koude hart van stenen en voor een
warm hart met een uitgestoken hand.
Stemverklaring van PvdA: de fractie sluit zich aan bij de opmerkingen van D66 en SP.
Stemverklaring van GroenLinks: de fractie zal tegen de begroting stemmen omdat de
duurzaamheidsparagraaf veel te mager is voor de toekomst van de gemeente Oss.
Motie Geld voor zorg, ingediend door SP, PvdA, Beter Oss, D66 en GroenLinks is verworpen.
(Voor: SP, GroenLinks, D66, PvdA en Beter Oss. Tegen: VDG, VVD en CDA)
Motie Jeugdloonvrije gemeente Oss, ingediend door SP, GroenLinks en PvdA is aangenomen.
(Voor: CDA, Beter Oss, SP, D66, GroenLinks, PvdA en VDG. Tegen: VVD)
Stemverklaring D66: De fractie vindt het vervelend dat ondernemers hier de rekening voor
moeten betalen. Jeugdloon zou eigenlijk per ondernemer vastgesteld moeten kunnen worden.
Stemverklaring VVD: De fractie is principieel tegen het voeren van inkomensbeleid op
gemeentelijk niveau. Dit is inkomenspolitiek.
Motie Wonen Moet Kunnen, ingediend door SP, D66, PvdA en GroenLinks is aangenomen.
(Voor: SP, D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA. Tegen: VDG en Beter Oss)
Motie Fietsenstallen Spoorlaan, ingediend door SP en GroenLinks is aangenomen.
(Voor: CDA, Beter Oss, SP, D66, VVD, Groen Links en PvdA. Tegen: VDG)
Stemverklaring VDG: de fractie zou voor zijn wanneer het voor een half jaar (tot 1 juli 2016)
zou zijn.
Motie Fietspad Kennedybaan, ingediend door SP en VDG is unaniem aangenomen.
Motie Opvang van vluchtelingen in Oss, ingediend door D66 is ingetrokken.
Motie Opvang van Statushouders in Oss, ingediend door D66 en PvdA is ingetrokken.
Motie Begeleiding van Statushouders in Oss, ingediend door D66 is ingetrokken.
Motie Parkeren, ingediend door D66 is verworpen.
(Voor: Beter Oss en D66. Tegen: SP, GroenLinks, PvdA, VDG, VVD en CDA)
Motie Vrij parkeren december 2015, ingediend door Beter Oss is verworpen.
(Voor: Beter Oss en D66. Tegen: SP, GroenLinks, PvdA, VDG, VVD en CDA)
Motie bereikbaarheid parkeerterrein Boschpoorthof (achter de Hema) vanuit Kerkstraat,
ingediend door Beter Oss en VDG is verworpen.
(Voor: Beter Oss, VVD en VDG. Tegen: CDA, SP, PvdA, D66 en GroenLinks)
Motie Investeringsfonds Duurzame Energie, ingediend door PvdA, GroenLinks en SP is
verworpen.
(Voor: Beter Oss, SP, D66, GroenLinks en PvdA. Tegen: VVD, VDG en CDA)
Motie Gezonde exploitatie Golfbad, ingediend door PvdA en SP is verworpen.
(Voor: GroenLinks, PvdA, D66, SP en Beter Oss. Tegen: VDG, VVD en CDA)
Stemverklaring PvdA: Ondanks dat de fractie van een aantal partijen gehoord meende te
hebben dat ze vanwege de toezegging van de wethouder de motie nu niet persé nodig vinden,
denkt de fractie dat het heel belangrijk zou zijn om vooral een steun voor het golfbad uit te
spreken en dat wij ons ook als raad daarachter scharen. Daarom handhaaft de fractie de motie
en hoopt toch op brede steun.
Motie Stadse Boeren als proef voor kracht van samenleving, ingediend door GroenLinks en PvdA

is verworpen.
(Voor: VVD, GroenLinks, PvdA en VDG. Tegen: CDA, SP, D66 en Beter Oss)
Stemverklaring D66: de fractie heeft de Stadse Boeren gesproken voordat deze motie kwam.
De Stadse Boeren geven aan dat ze alleen maar een gesprek willen met de wethouder; over de
inhoud. Het tempo waarin dat zou gebeuren was voor hen een zorgenpunt. De fractie heeft nu
van de wethouder begrepen dat hij tempo maakt en over de inhoud wil spreken en daarom
vindt de fractie de motie overbodig.
Motie Duurzame ontwikkeling buitengebied, ingediend door GroenLinks is verworpen.
(Voor: Beter Oss, D66, VVD, GroenLinks en PvdA. Tegen: VDG, SP en CDA)
Motie Opvang vluchtelingen, ingediend door GroenLinks is aangenomen.
(Voor: CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VDG. Tegen: Beter Oss, SP en VVD)
Stemverklaring CDA: de fractie zal voor de motie stemmen onder de voorwaarde dat het COA
de extra kosten betaalt die hieraan verbonden zijn.
Stemverklaring D66: het is een sympathiek onderzoek, maar de uitbreiding van vluchtelingen is
niet aan de orde. Het is wel handig dat we dat op de plank hebben liggen De taakstelling van
300 die we nu tot ons nemen is meer dan voldoende. De wethouder zegt dat het geen
uitbreiding is van vluchtelingen, het onderzoek betalen we met zijn allen.
Motie Citymarketing Oss, ingediend door VDG en GroenLinks is aangenomen.
(Voor: VDG, PvdA, GroenLinks, VVD, SP en Beter Oss. Tegen: CDA en D66)
Amendement Hanging baskets en verwijderen graffiti stadscentrum, ingediend door VDG, VVD
en GroenLinks is ingetrokken.
Amendement Citymarketing Oss, ingediend door VDG en GroenLinks is ingetrokken.
Amendement Agrifood Capital, ingediend door SP, VVD en GroenLinks is verworpen.
(Voor: Beter Oss, SP, VVD en GroenLinks. Tegen: VDG, D66 en CDA)
Amendement Aanpassen rotonde Dr. Saal van Zwanenbergsingel/Joannes Zwijsenlaan,
ingediend door D66 en SP is verworpen.
(Voor: Beter Oss, SP en D66. Tegen: VDG, CDA, VVD, PvdA en GroenLinks)
Stemverklaring D66: de fractie heeft begrepen dat de wethouder dat geld wel wil reserveren
maar dat hij toch wil kijken naar een integrale aanpak van de totale problematiek van de
aansluiting op de Joannes Zwijsenlaan als op de Julianasingel en de fietsstraat. Als dat zo is dan
wil men het amendement graag handhaven en in stemming brengen.
Stemverklaring VDG: men wil het bedrag handhaven en is tegen de motie en men wil hier
uitvoerig nog een keer in commissieverband op terug komen om erover te spreken.
Amendement Verplaatsing cultuurcluster, ingediend door PvdA, SP en D66 is aangenomen.
(Voor: CDA, Beter Oss, SP, D66, GroenLinks, PvdA en VDG. Tegen: VVD)
Stemverklaring VVD: Ook in het scenario niks-doen zit al een kostencomponent omdat je dan
ter plaatse moet renoveren bovenop de toezegging van de wethouder dat dat ook ingezet kan
worden voor verbreding van de doelstelling en het feit dat het voor ons nog echt geen gelopen
race is om onderdelen of het gehele cultuurcluster te gaan verplaatsen maar dat we dat in deze
raad nog gaan bespreken. Daarom is de fractie tegen het amendement.
Stemverklaring D66: de fractie heeft dezelfde argumenten als de VVD maar is vóór het
amendement.
Stemverklaring VDG: volgens de fractie moet in de laatste zin van het amendement staan dat
het de Kadernota 2017 betreft en niet 2016 want die hebben we al gehad.
Amendement Meer budget voor duurzaamheid, ingediend door GroenLinks is verworpen.
(Voor: D66, VVD en GroenLinks. Tegen: VDG, SP, CDA, Beter Oss en PvdA)
- het voorstel van de voorzitter van de selectiecommissie rekenkamercommissie om met ingang
van 12 november 2015 tot 12 november 2019 te benoemen:
 Mevr. Drs. A. (Astrid) van de Klift (Voorzitter)
 Mevr. Dr. E. G. (Elma) van de Mortel (lid)
 Dhr. Drs. M.J.J. (Mathijs) van den Heuvel (lid), is bij acclamatie aangenomen.

