BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING
Datum

19-09-2019

Locatie

Raadzaal

Tijd

Voorzitter

19:30 - 22:25
Wobine Buijs-Glaudemans / Jan Zoll

1

Opening

2

Vragenhalfuur

Afwezig: Raadslid Van der Voort (SP)

De fracties van GroenLinks en SP hebben gebruik gemaakt van het
vragenhalfuurtje om het college vragen te stellen.

3

Trekking stemcijfer

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek

6

Vaststelling van de agenda

7

Lijst ingekomen stukken

17 (Raadslid J. Keijzer-Nab)

Er zijn geen mededelingen

3 insprekers

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

Op verzoek van de fractie van SP
Brief 7.I.5, over windmolens, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie wil
graag een reactie van de wethouder.

Brief 7.I.10, over Heesch West, Adviescommissie Ruimte, de fractie wil
graag van de wethouder horen of het klopt dat bedrijven korting op

uitgifteprijs voor grond krijgen wanneer ze het dak geschikt maken voor
zonnepanelen, ook wil de fractie graag weten of dit ook in het

exploitatieplan verwerkt is. En de fractie wil graag meer duidelijkheid

over de duurzaamheid en circulariteit van de grootschalige logistiek waar
de dorpsraad ook vragen bij heeft.

Brief 7.I.1, over fietsstraten, naar de Adviescommissie Ruimte, de fractie
wil graag meer actie van de wethouder.

Brief 7.II.2, over antwoord op artikel 41 vragen van de SP over

zonnepanelen op daken bedrijven, naar Adviescommissie Ruimte, de
fractie geeft aan dat vraag 2 en vraag 3 niet beantwoord zijn.

Brief 7.II.14 over antwoord op artikel 41 vragen GroenLinks over

zwerfafval, naar Adviescommissie Ruimte, de fractie heeft een vraag aan
de wethouder over het antwoord.
Brief 7.II.04, over antwoord op artikel 41 vragen SP over gebruikte

kledinginzameling, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk de fractie

wil dat er uitgebreider stilgestaan hoe we omgaan met kledinginzameling
en betekenis hiervan voor de kringloopwinkel.

Brief 7.II.10, over antwoord op artikel 41 vragen over specialistische

jeugdzorg in gevarenzone, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de
fractie gaat er vanuit dat de wethouder dit wil gaan betrekken bij de
werkgroep die gaat ontstaan.
Brief 7.III.3 over het onderhoud van De Wiel Geffen, naar

Adviescommissie Ruimte naar aanleiding van de inspraak van vanavond.
Op verzoek van de fractie van VDG
Brief 7.III.3, over het onderhoud van De Wiel Geffen, naar

Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag een overzicht van blauwalg
bestrijding en indien mogelijk op korte termijn overleg met buurt

organiseren, om te kijken in hoeverre de overeenkomst van 16 februari
2016 herijkt moet worden.

Brief 7.III.11, over Organisatie LEF Festival 20 en 21 september, naar

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil dit breder trekken en
vragen aan de wethouder hoe in het evenementenbeleid de
vergunningsverlening procedure verbeterd kan worden.
Op verzoek van de fractie van CDA
Brief 7.I.3, over de begroting en beleidsplan Heesch West, naar de

Adviescommissie Ruimte, de fractie wil het beleidsplan doorzetten en
koppelen aan de brief 7.1.10 die doorgezet is door SP

Brief 7.I.11, over een motie Als we verder de trap af moeten komen we

onder water, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk bij de begroting,
de fractie wil graag een reactie richting rijk over een andere manier van
financiering.

Brief 7.I.18, over de noodzaak van aanpassing rekenmethode accres
Algemene Bijdrage, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk bij de

begroting, de fractie wil graag een reactie richting rijk over een andere
manier van financiering.
Op verzoek van de fractie van D66
Brief 7.I.9, over de OZBG , naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de
fractie wil de brief en de inspreker koppelen aan elkaar en graag een
reactie van de wethouder hierop horen.

Brief 7.I.50 over Eet geen dierendag ambtenaren Oss, naar

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag een reactie van
het college wat doet het college met deze vraag ook in het kader van de

campagne Wakker Dier en van Global Goals en ook in samenwerking met
de gemeente Utrecht als statement naar de inwoners van de gemeente
Oss.

Brieven 7.1.11 en 7.1.18 met dezelfde motivatie agenderen voor de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk bij de begrotingsbehandeling.
Brief 7.I.40, over duurzaam en toekomstbestendig svTop
Talentencampus Oss inclusief antwoord college B&W d.d. 4 september
2019, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag

weten wat er aan de hand is bij sv Top en wat kan het college hieraan
doen.

Op verzoek van de fractie van GroenLinks
Brief 7.I.1, over fietsstraten, naar de Agendacommissie, de fractie wil

daar bepalen hoe we dit verder gaan bespreken. De fractie wil ook graag
het stuk wat de wethouder nog aan gaat leveren over kosten die wel of
niet nodig zijn om hiermee aan de gang te gaan toevoegen.
Brief 7.I.43, over Unoxwinkel, naar de Adviescommissie Ruimte, de fractie
ziet dit graag gecombineerd met de beantwoording van de St. Jan Mavo,
dit is ook een gemeentelijk monument, de fractie wil graag bespreken
hoe we hiermee omgaan. Misschien is dit voor de Raadswerkgroep

Omgevingswet een goede experimentele casus voor een

bestemmingsplan, hoe gaan we hiermee om met zonder de moeilijke

weg van verandering bestemmingsplan in te gaan. Dit is een tip van de
fractie van GroenLinks.

De fractie van GroenLinks stelt aanvullende vragen n.a.v. brief 7.II.12,
over antwoord op artikel 41 vragen GroenLinks over het niet

beantwoorden en niet naleven van RvO beantwoording artikel 41 vragen
over Glyfosaat. De vragen worden aan het eind van de vergadering
beantwoord.

Op verzoek van de fractie van PvdA
Brief 7.I.1, over fietsstraten, naar de Adviescommissie Ruimte, de fractie
wil graag een reactie van het college op bevindingen in rapport en wil
graag weten wat het college met de aanbevelingen gaat doen.

Brief 7.I.9, over OZBG, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de

fractie wil graag nadere uitleg over de manier waarop ozb last tot stand

is gekomen, ook mede naar aanleiding door korte beantwoording van de
vraag die gesteld is door de Cricket club.

Brief 7.I.23, over cao voor werknemers met een arbeidsbeperking, naar

Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag horen van het
college of ze bereidt zijn deze oproep op te volgen.

Brief 7.I.40, over duurzaam en toekomstbestendig sv Top

Talentencampus Oss inclusief antwoord college B&W d.d. 4 september

2019, naar Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk, de fractie wil graag een

reactie van het college op de noodkreet, herkent het college deze zaken
en wat zijn de oplossingen?

Brief 7.I.43, over Unoxwinkel, naar Adviescommissie, de fractie wil graag
horen of in dit soort gevallen de afweging gemaakt kan worden om het
bestemmingsplan aan te passen. Biedt ook direct de gelegenheid aan
andere fracties om op te komen voor het behoud van de Unoxwinkel.
Brief 7.II.11, over antwoord artikel 41 vragen PvdA over stikstof, naar
Adviescommissie Ruimte, de fractie wil graag meer informatie over

concrete projecten die door deze uitspraak worden geraakt. Kan wat de
fractie betreft ook door aanvulling schriftelijke vragen.

8

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Oss 2019

Besluit

Geamendeerd aangenomen
Hoofdelijke stemming: Voor 28
8.a

Tegen 8

Amendement arbeidsongeschiktheidsverzekering raadsleden

Besluit

Amendement aangenomen

Hoofdelijke stemming: 28 voor en 8 tegen
Stemverklaring de heer van Kilsdonk, namens de fractie CDA:

Het woord idealisme is niet gevallen, het gaat over waardering voor het

raadswerk. Het gaat te veel over alleen geld. Drijfveer is ook idealisme en
dat we iets willen betekenen voor de gemeenschap en daar is de
vergoeding die we krijgen voldoende voor.
Stemverklaring de heer Martijn Tonies:

We doen het raadswerk allemaal naast ons werk, de raadsvergoeding die
we nu krijgen van het belastinggeld is meer dan hoog genoeg. Het is
jammer dat er nu gesteggeld wordt over een bedrag wat eerst voor

niemand een probleem was om niet te krijgen, waar nu een discussie
ontstaat omdat de mogelijkheid nu wordt geboden door de VNG.
9

Zaterdagmarkt

Besluit

Unaniem aangenomen

10

Herbestemming Raadhuis Ravenstein

Besluit

Unaniem aangenomen
11

Stimuleringsregeling wonen in het centrum - aanvullend budget 2019

Besluit

Unaniem aangenomen

12

Voortgangslijst moties

13

Moties vreemd aan de orde van de dag

13a

Motie zet Oss op de (pre)historische kaart

Geen opmerkingen

Besluit

Unaniem aangenomen
14

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

15

Sluiting

