BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 17 december 2015
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
Op verzoek van de fractie van PvdA zal de brief van de Wmo-raad over Wet Taaleis, briefnr. I 12,
geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De
fractie wil graag horen wat het college met het advies heeft gedaan.
Op verzoek van de fractie van SP zal de brief van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en
Sport over kwartaalbrief uitvoering Wmo 2015, briefnr. I 21, geplaatst worden op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de brief bespreken
en kijken wat de veranderingen zijn.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Voorstel van de Raadsgriffier tot De heer J. Zoll te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter
van de raadscommissies, is unaniem aangenomen;
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het bestemmingsplan ‘Herziening 1 Broekstraat 7 Geffen’ digitaal vast te stellen zoals
vastgelegd in de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.HZ1broekstr7geffenVG01 en zoals verbeeld op papier
2. De zienswijzen te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Herziening 1 Broekstraat 7 Geffen’
3. Aan te geven dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKNkaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing
4. Geen exploitatieplan vast te stellen
5. Geen m.e.r. -beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is
unaniem aangenomen;

Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
2.
3.

De zienswijzen te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Schadewijk-Oss-2015’;
De wijzigingen aan te brengen die zijn aangegeven in de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Schadewijk-Oss-2015’;
Het bestemmingsplan vast te stellen, is unaniem aangenomen;

Stemverklaring
D66: Naar aanleiding van de nagezonden brief, de fractie van D66 vindt het jammer dat er buiten bij
een inventarisatie geen tijd is om de eigenaren persoonlijk op de hoogte te stellen als het om
wezenlijke veranderingen van de bestemming gaat. De fractie vraagt aan de wethouder om dit in de
toekomst wel te doen.
GroenLinks: Gaat er van uit dat de wethouder nog met de bewoners in gesprek zal gaan om te praten
over wat de insprekers brachten in de commissie, o.a.de verkeerssituatie.

Voorstel van burgemeester en wethouders tot het geactualiseerde position paper ' Oss en de
regio 2015-2020, samenwerken in perspectief' vast te stellen, is unaniem aangenomen;
(VVD niet aanwezig bij deze stemming)
Stemverklaring
VVD: De fractie is niet principieel tegen de position paper, maar toen de position paper is
voorgelegd aan commissie en raad was die al achterhaald. Daarom zal de fractie van VVD zich
onthouden van stemming.
VDG: De fractie onderschrijft het uitgangspunt dat de bewoners van Oss, Landerd en Bernheze
sterke banden met elkaar hebben. De fractie vindt dat ook Uden en Veghel daar bij horen. Een
sterke intensieve samenwerking in de As50 zou op langere termijn kunnen leiden tot de
vorming van één grote gemeente.

Voorstel van burgemeester en wethouders tot vast te stellen de

1. Verordening Onroerende zaakbelastingen Oss 2016;
2. Verordening Afvalstoffenheffing Oss 2016;
3. Legesverordening Oss 2016;
4. Verordening Parkeerbelastingen Oss 2016;
5. Verordening Hondenbelasting Oss 2016
6. Verordening Lijkbezorgingsrechten Oss 2016, is aangenomen;
(Voor: CDA, VVD, GroenLinks, PvdA en VDG. Tegen: Beter Oss, SP, en D66.)
Stemverklaring

Beter Oss: De fractie zal tegen alle verordeningen stemmen, aangezien de fractie ook tegen de
begroting heeft gestemd. Met name de te hoge onroerende zaakbelasting is een doorn in het oog van
de fractie.
SP: De fractie zal tegen alle verordeningen stemmen: het belastingvoorstel is een afleiding van
de begroting waar de fractie ook tegen heeft gestemd.

D66: De fractie sluit zich aan bij andere stemverklaringen, de fractie is ook met name tegen het
voorstel van de OZB belasting.
Voorstel van burgemeester en wethouders tot de Verordening Wmo Oss 2016 vast te stellen, is
unaniem aangenomen;
Het amendement SP, GroenLinks en D66 evaluatie Wmo (1), is unaniem aangenomen.
Stemverklaring
VDG: In 2017 wil de fractie opnieuw bekijken of de termijn 2 of 4 jaar moet zijn.
De motie SP, D66 en PvdA Mantelzorg (1a), is unaniem aangenomen
De motie SP, PvdA, Beter Oss, GroenLinks en D66 Blijverslening (2), is unaniem aangenomen
De motie PvdA, SP, D66 en GroenLinks PGB (3a), is unaniem aangenomen
Moties vreemd aan de orde van de dag:
- n.v.t.

