Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

Besluitenlijst Gemeenteraad
19 december 2019
19:30 – 22:50
Raadzaal
Wobine Buijs-Glaudemans

1

Opening

2

Vragenhalfuur

3

Trekking stemcijfer
Nr. 15, mevrouw Janssen – van Amstel

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek
- Mevr. Vissers van de Koolwijk spreekt in over een ingekomen brief
- Mevr. Dibbits spreekt in over hulphonden en knalvuurwerk

6

Vaststelling van de agenda
De agenda wordt vastgesteld

7

Lijst ingekomen stukken
SP
Antwoord op de artikel 41 vragen over bescherming natuur in de Maashorst,
briefnummer 7.II.04, naar de adviescommissie Ruimte. De fractie wil een
reactie geven op het antwoord.
Antwoord op de artikel 41 vragen over het afstoten taken Meer Bewegen voor
Ouderen door Ons Welzijn, briefnummer 7.II.01 naar de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil dit heel snel met elkaar moeten bespreken,
er is onduidelijkheid en onrust over ontstaan over de taken en bevoegdheden
van Ons Welzijn.
Antwoord op de artikel 41 vragen over de besteding van extra geld van het
kabinet voor de jeugdzorg, briefnummer 7.II.03, naar de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil alle informatie over jeugdzorg bundelen.
Brief over de Begroting 2020, briefnummer 7.I.25 naar de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. In de brief wordt benoemd dat het overzicht van
incidentele baten en lasten opgenomen posten is een toelichting vereist. Uw
begroting, dus de begroting van onze gemeente, die voldoet daar onvoldoende
aan. Wij zouden graag in de commissie Sociaal Bestuurlijk daarover van
gedachten willen wisselen. Van wat is er dan precies niet in orde? Hoe gaan we
dit oplossen? Is het een meerjarig verhaal dat we onvoldoende onderbouwd
hebben of niet?
Brief over het bestemmingsplan Buitengebied, briefnummer 7.III.26, inclusief
inspreekreactie, naar de adviescommissie Ruimte.
PvdA
Brief over het bestemmingsplan Buitengebied, briefnummer 7.III.26, inclusief
inspreekreactie, naar de adviescommissie Ruimte. Het lijkt er vooralsnog op
dat het bestemmingsplan Buitengebied niet op korte termijn vastgesteld zal
worden. De fractie wil graag van de wethouder weten wat de mogelijkheden
zijn om de bestemming op een andere manier aan te passen, zodat deze
familie vooruit kan.

CDA
Brief over de Begroting 2020, briefnummer 7.I.25 naar de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de wethouder vragen of het op dit moment
consequenties heeft voor ons handelen.
Antwoord op de artikel 41 vragen over het afstoten taken Meer Bewegen voor
Ouderen door Ons Welzijn, briefnummer 7.II.01 naar de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil weten of de eerder gemaakte afspraken met
Ons Welzijn conflicteert met het afstoten van taken.
VVD
Brief over het bestemmingsplan Buitengebied, briefnummer 7.III.26, inclusief
inspreekreactie, naar de adviescommissie Ruimte. De fractie is benieuwd hoe
dit proces is gelopen en of er nog meer van dit soort zaken zijn. De fractie wil
soortgelijke zaken gelijktijdig bespreken.
GroenLinks
De inspreekreactie over knalvuurwerk en hulphonden naar de commissie
Ruimte. De fractie wil de duidelijke vragen die de inspreker stelde en die nu
onbeantwoord blijven in de commissie behandelen. De brief die mevrouw nog
stuurt toevoegen.
Brief over integrale benadering van de land- en tuinbouw en het buitengebied,
briefnummer 7.I.05 betrekken bij de behandeling van de agrarische visie.
D66
Brief over subsidie aanvraag, briefnummer 7.III.13, naar adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil het onderwerp subsidiëring van
amateurverenigingen breder trekken, omdat er landelijk ook steeds meer
aandacht voor is. De fractie wil graag weten hoe de wethouder met deze
incidentele vraag van het amateurkoor omgaat en hoe hij het vervolgens
breed in gaat bedden in het onderwerp subsidiëring amateurverenigingen in de
gemeente Oss.
Brief over het bestemmingsplan Buitengebied, briefnummer 7.III.26, inclusief
inspreekreactie, naar de adviescommissie Ruimte. De fractie sluit zich aan bij
de motivatie van de andere fracties.
VDG
Brief over het bestemmingsplan Buitengebied, briefnummer 7.III.26, inclusief
inspreekreactie, naar de adviescommissie Ruimte. De fractie wil weten hoe de
gemeente hiermee omgaat en vooral de discussie voeren hoe we hier mee om
willen gaan en wat de mogelijkheden zijn.
8

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Partiele herziening 4
Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer- Oss-2011
Besluit
Unaniem aangenomen

9

Vaststellen Partiele herziening 1 Bestemmingsplan N329 - Oss - 2010
Besluit
Unaniem aangenomen

10

Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële Herziening 3 Kom Geffen –
2016’
Besluit
Unaniem aangenomen

11

Vestiging Voorkeursrecht gemeenten, locatie Geffen - Oost
Besluit
Unaniem aangenomen

12

Belastingvoorstel 2020
Besluit
Unaniem aangenomen

13

Nieuwbouw basisschool ’t Schrijverke, Herpen
Besluit
Unaniem aangenomen

14

Beleidskader onderwijsachterstandenbeleid 2019 – 2022
Besluit
Unaniem aangenomen

15

Ontwikkelperspectief Dorpshart Geffen
Besluit
Unaniem aangenomen

16

Wijzigen Verordening maatschappelijke ondersteuning Oss
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: de fractie vraagt aandacht voor een goede communicatie
naar de inwoners over de veranderingen die er aankomen. Er is nu veel
onduidelijkheid over wat er nu precies onder deze verordening gaat
vallen.

17

Wijziging weegfactoren in subsidiebeleid
Besluit
Unaniem aangenomen

18

Regionaal beleidsplan jeugdhulp 2020 – 2023
Besluit
Unaniem aangenomen
Motie Naar een betere jeugdzorg
Besluit
Unaniem aangenomen

19

Grootschalige opwekking zonne-energie in Oss
Besluit
Unaniem geamendeerd aangenomen
Stemverklaring:
SP: De fractie zal het voorstel steunen vanuit de verwachting dat binnen
enkele maanden de gebiedsvisie klaar is en dat dan ook het amendement is
toegevoegd en dat concreet erin staat hoe we met landbouwgrond en
aanvragen voor landbouwgrond omgaan.
CDA: De fractie vindt voorstel wat er nu ligt in een goed kader is, waar de
fractie ook om gevraagd heeft. De fractie denkt dat ze ook heel duidelijk heeft
gemaakt dat het voorleggen van landbouwgronden niet aan de orde hoort te
zijn. De wethouder gaf zelf ook aan de excellente voedselproductie en het
draagvlak heel belangrijk te vinden. De fractie is heel benieuwd naar de
evaluatie van dit kader. Zij is blij met het aangepaste voorstel, zodat het
gemaximeerd is, en is heel benieuwd naar de komende gebiedsvisie en de
inbreng van de RES en de behandeling van de duurzaam polder. De fractie wil

een integraal plan.
D66: De fractie sluit zich graag aan bij een integraal plan gebiedsvisie en wil
kijken of het afwegingskader daar nog inpast. De fractie zal voor het voorstel
stemmen.
Amendement Geen zonnevelden op landbouwgrond
Ingetrokken
Amendement Verklaring van geen bedenkingen
Ingetrokken
Motie Voorkeursvolgorde zonnevelden
Ingetrokken
Amendement 3 toevoegen 3e beslispunt
Aangenomen
(Voor SP, PvdA, Beter Oss, CDA, VVD, D66 en VDG Tegen: GroenLinks)
Stemverklaring:
VVD: De fractie wil graag instemmen het amendement, maar wil daar wel bij
benoemen dat het vooral is om geen spelbreker te zijn. Wat de fractie betreft
is de afweging die via het college loopt voldoende en zien ze nog niet zo
duidelijk wat het amendement toevoegt.
GroenLinks: De fractie zal tegenstemmen, ze hebben vertrouwen in de
mondelinge en schriftelijke toezegging van de wethouder.
Als de fractie daar niet meer op kan vertrouwen, dan moeten we straks
alles gaan vastleggen in moties en amendementen. Ze zien
juist heel vaak dat moties worden verworpen omdat er een toezegging
is, dus dit bevreemdt de fractie heel erg.
PvdA: Er is een overlap met de motie die straks aan bod komt. Daar staat
nadrukkelijk in dat alleen treden twee en trede drie in behandeling genomen
mag worden en treden vier pas naar een beoordelingskader uit de
gebiedsvisie is gekomen, en daarmee zou het zomaar eens kunnen
zijn dat die motie wel degelijk conflicteert. De fractie wil dit amendement best
steunen. De fractie is het met GroenLinks eens dat de wethouder in feite al
genoeg heeft toegezegd. Maar als dat comfort biedt aan de andere fracties dan
wil de fractie daarin meegaan. Maar dan moet het toch echt zo zijn dat de
motie die voorligt wordt verworpen / ingetrokken.
20

Voortgangslijst moties
VDG wordt op 1 januari op terug gekomen willen we niet verwijderen

21

Moties vreemd aan de orde van de dag

21.a

Motie Stabiele gemeentefinanciën – trap-op-trap-af systematiek
Niet ingediend

21.b

Motie Subsidie voor pelletkachels en biomassaketels vervalt
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring:
PvdA: We hebben in de gemeenteraad of in zeker zin de commissie al
eerder over gesproken of palletkachels nu wel goed of niet goed zijn om onze
duurzaamheidsdoelen te halen. De fractie had daar toen al grote twijfels bij.

Met de nieuwste inzichten zoals die er zijn, zijn er grote twijfels bij dit soort
voorzieningen en als het rijk nu besluiten om daar geen subsidie meer voor te
geven, lijkt het ons logisch om dan daar ook geen leningen meer voor te
verstrekken, dus wij zullen deze motie steunen.
CDA: Bij het vaststellen van een nieuw subsidie voor 2020 is gebleken dat
voor beide ketels maatschappelijke kosten hoger zijn dan de maatschappelijke
baten, dat de duurzaamheidslening hiervoor kan worden afgeschaft. Wij zullen
de motie steunen.
21.c

Motie Eenzaamheid
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring:
SP: De fractie vindt de motie sympathiek zoals dat, maar hebben alleen wat
moeite met het uitgangspunt om de uitvoering, zoals die er in staat. De
fractie denkt dat er ook een taak ligt bij de wijk- en dorpsraden. Wij steunen
het initiatief om iets te doen aan de eenzaamheid.
D66: Eenzaamheid moeten we bestrijden daar waar het kan, hoewel de
wereld niet maakbaar is, maar alles wat we daaraan kunnen doen, is natuurlijk
hartstikke positief. We hebben wel eventjes nog wat vragen, of wat
suggesties, we hebben natuurlijk die wijken en dorpsraden, zorgcoöperatie
wijkstichting, buurtverenigingen en er is ook een aantal jaren geleden, via Oss
innoveert het project Ons kent ons in Oss helemaal ook op eenzaamheid
gericht. De fractie zal de motie steunen, maar zouden wel graag willen dat die
verbintenis met de projecten die er al zijn wordt gelegd.

22

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

23

Sluiting
22.50 uur

