Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad.

Onderwerp:

Oss, 14 april 2020

Ingekomen stukken voor de
raadsvergadering van 16 april 2020.
Conform artikel 74, lid 2 van de Gemeentewet bericht ik de ontvangst van de aan de raad
gerichte stukken die niet terstond in de vergadering van de raad aan de orde worden
gesteld.
De wijze van behandeling van deze stukken is in artikel 22 van het Reglement van Orde voor
de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad geregeld.
Inhoudelijke discussie is nu niet aan de orde, er kunnen alleen voorstellen worden
gedaan of besluiten worden genomen van procedurele aard, met uitzondering van
rubriek V.
Voorstellen of besluiten kunnen zijn:
a. ter kennisneming;
b.ter afhandeling van het college;
c. ter afhandeling van de raadsgriffie;
d.ter afhandeling van een speciale commissie;
e. doorsturen naar een raadsadviescommissie
(los van de beantwoording door burgemeester en wethouders);
f. doorsturen naar een podiumbijeenkomst;
g.het ingekomen stuk betrekken bij de behandeling van een geagendeerd
raadsvoorstel.
I.

Stukken voor kennisgeving aan te nemen.

1.

Brief van Seniorenraad Oss, d.d. 3 maart 2020, over Digibuurt

2.

Brief van PerSaldo, d.d. 5 maart 2020, over een solide persoonsgebonden budget

3.

Brief d.d. 6 maart 2020, over 5G

4.

Brief van Eerlijk over straling, d.d. 7 maart 2020, over gezondheidsrisico's straling en
moratorium 5G

5.

Brief van Milieudefensie voor veranderaars, d.d. 9 maart 2020, over biomassainstallaties en de Warmtetransitievisie

6.

Brief d.d. 10 maart 2020, over aangezegde ontruimingsbevel

7.

Brief d.d. 11 maart 2020, over ontmoeten en sport NOK

8.

Brief van Led's make a difference bv, d.d. 12 maart 2020, over regeling reductie
energiegebruik en btw-compensatiefonds

9.

Brief van Stichting Stop 5G, d.d. 13 maart 2020, over een kort geding om 5G te
stoppen

10.

Brief van Stichting natuurorganisaties De Maashorst, d.d. 14 maart 2020, over de
grote grazers in de Maashorst

11.

Brief van Horeca Nederland, d.d. 19 maart 2020, over de gevolgen Corona-virus,
uitstel en ontheffing gemeentelijke belastingen horeca in Oss

12.

Brief van Protestantsekerk, d.d. 20 maart 2020, over meeleven ten tijde van coronacrisis

13.

Brief d.d. 21 maart 2020, over energietransitie

14.

Brief van Herken ouderverstoting, d.d. 21 maart 2020, over ouderverstoting

15.

Brief van Jongerenraad Oss, d.d. 23 maart 2020, over middelbaar- en
vervolgonderwijs tijdens coronacrisis

16.

Brief van Exterion Media, d.d. 24 maart 2020, over wijziging van de
exploitatieovereenkomst als gevolg van de corona-crisis

17.

Brief van Koninklijke INretail, d.d. 26 maart 2020, over winkelondernemers tijdens
coronacrisis

18.

Brief van Gemeente Waadhoeke over een aangenomen motie verhuurdersheffing

19.

Brief van Gemeente Zandvoort over een aangenomen motie opheffen
verhuurdersheffing

20.

Brief van Gemeente Landerd over een aangenomen motie Reactie van gemeente Oss
op voorgenomen herindeling Landerd en Uden

21.

Brief van Gemeente Enschede over een aangenomen motie 'stop de begrotingserosie
als gevolg van de decentralisaties'

22.

Brief van Stichting Tegenwind Stijbeemden, d.d. 30 maart 2020, over concept-bod
RES

23.

Brief d.d. 28 maart 2020, over verzoek Wet openbaarheid van bestuur

24.

Brief van Lokaal FNV Maasland, d.d. 2 april 2020, over het minimale loon

25.

Brief van Behoud Lithse Polder, d.d. 5 april 2020, over RES

26.

Brief van Stichting Door en Voor, d.d. 7 april 2020, over het jaarverslag 2019 van de
stichting

27.

Brief d.d. 8 april 2020, over hout stoken tijdens de coronacrisis

28.

Brief van Let's Talk About Tech, d.d. 10 april 2020, over 5G activiteiten

29.

Brief van Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee, d.d. 12 april 2020, over zendmast
branden

30.

Brief van Eerlijk over Heesch West, d.d. 13 april 2020, over reactie afwijzing
subsidieverzoek EoHW 25-03-2020

31.

Brief van Eerlijk over Heesch West, d.d. 13 april 2020, over Industrieterrein Heesch
West en corona

32.

Brief van Stichting Echt Scheiden Zonder Schade, d.d. 14 april 2020, over ouder
verstoting

33.

Brief van Horeca Nederland, d.d. 13 maart 2020, over steun en samenwerking
ondernemers i.v.m. coronavirus

34.

Brief van Gemeente Beesel over werkwijze verkrijgen suppletie-uitkering voor het
opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

35.

Brief van Stichting Vluchteling e.a. over actie 500 kinderen Griekse Eilanden

36.

Brief van Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) en het Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve bewoners, d.d. 7 april 2020, over bewonersinitiatieven
in het algemeen en de positie van dorpshuizen en buurthuizen in het bijzonder tijde

II.

Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde.

1.

Antwoord artikel 41 vragen SP over aanrijtijden hulpdiensten

2.

Antwoord artikel 41 vragen GroenLinks over kentekenparkeren

3.

Antwoord artikel 41 vragen over accountmanager centrum Oss

4.

Antwoord artikel 41 vragen SP over evenementenbeleid

5.

Antwoord artikel 41 vragen GroenLinks over ontgroening Peperstraat

6.

Antwoord artikel 41 vragen SP over Meer bewegen voor ouderen

7.

Antwoord op de artikel 41 vragen van SP over vervoersproblematiek andersvalide
sporters

III.

Stukken ter afdoening in handen van burgemeester en wethouders stellen.

1.

Brief over bestemmingsplan Partiele herziening 2 kom Geffen

2.

Brief van Linssen d.d. 6 maart 2020, over het ontwerpbestemmingsplan
paraplubestemmingsplan geitenhouderijen-2019

3.

Brief d.d. 25 maart 2020, over het bestemmingsplan Partiele herziening 2 kom Geffen2016

4.

Brief d.d. 4 april 2020, over het bestemmingsplan Partiele Herziening 2 Kom Geffen
2016

5.

Brief van NUNC advocaten, d.d. 10 april 2020, over het ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Oss - 2019

IV.

Stukken ter afdoening in handen van de raadsgriffier stellen.

V.

Stukken ter afdoening in handen van de Commissie
Bezwaarschriften/Gemeentelijke Ombudscommissie stellen.

De burgemeester van Oss,
W.J.L. Buijs – Glaudemans

