Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen

Besluitenlijst Gemeenteraad
07 juli 2022
19:30 - 23:45 uur
Raadzaal
Wobine Buijs-Glaudemans
O. Akin, B. Atman, J.G.T.M. Boerboom, QMBV Braakman, A. Calatz, R.B.W. van
de Camp, F. Dappers, M.A.M.M. van der Doelen, F. Duijs, A.G.H. van Gaalen,
A.J.M. Geerts, M. van Hattem, J.H.A. Herms, N. Irşık, M.T.I.J. Janssen-van
Amstel, H. van Kessel, M.J.J. van Kilsdonk, M. Kranendonk, J.J.V. van Kreij, A.
van der Loop, J.A. Muller, MF van Oorsouw, J.H.T. van Orsouw, V.H. van Pelt, H.
Poessé, A. Prinssen, N.H.F. Pruimboom, M. van Rijswijk, S. Ruijs, L. Tan, G.J.
van Valkenburg, S.N.W. van der Voort, S. Vos, L.J.A.M. Vossenberg (vanaf Motie
vreemd 3 afwezig), H.J.C. van der Wal, H.H.P. de Wit-van der Zanden en G.J. Zoll

1

Opening

2

Vragenhalfuur

3

Trekking stemcijfer
Nummer 7, de heer Dappers

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek

6

Vaststelling van de agenda

7

Lijst ingekomen stukken
SP
- Brief over locatie Stella Maris, briefnummer 7.I.07 agenderen voor de
Adviescommissie Ruimte. De fractie heeft vragen aan de wethouder over de
procedure.
- Antwoord op de artikel 41 vragen over huurverhoging en gebreken aan woningen
Wagenaar- en van Anrooijstraat, briefnummer 7.II.03, agenderen voor de
Adviescommissie Ruimte. De fractie heeft vragen aan de wethouder over de
leefbaarheid voor de betrokken bewoners
FVD
- Brief over windmolens, briefnummer 7.I.03, agenderen voor de Adviescommissie
Ruimte. De fractie wil inhoudelijke bezwaren bespreken i.v.m. beoogde windturbines
in gemeente Oss.
- Brief over een motie Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk
Gebied, briefnummer 7.I.05, agenderen voor de Adviescommissie Ruimte. De fractie
wil de agrarische sector in de gemeente Oss beschermen.
- Brief over de EU zet in oorlogswet juni 2022 de democratie bij de
energietransitie buitenspel, briefnummer 7.I.06, agenderen voor de
Adviescommissie Ruimte. Democratie moet hoger op de agenda en bewustwording
over processen binnen de EU activeren.

8

Jaarverslag en jaarrekening 2021
Besluit:
Unaniem aangenomen

9

Meerjarenprogramma (MPG) 2022-2025
Besluit:
Unaniem aangenomen

10

Eerste financiële tussenrapportage 2022
Besluit:

Unaniem aangenomen
11

Normenkader rechtmatigheidsverantwoording 2022
Besluit:
Unaniem aangenomen

12

Wijziging Centrumregeling Leerplicht Regionale Meld- en Coordinatiefunctie
Regio Brabant Noord Oost
Besluit:
Unaniem aangenomen

13

Addendum Veilige Sportvereniging
Besluit:
Aangenomen
(Voor: CDA, D66, GroenLinks, SP, VDG, VVD Tegen: Beter Oss, DDO, FVD, PvdA)
Stemverklaringen:
VDG is nog steeds geen voorstander van de verplichte VOG en de koppeling aan de
subsidie. De fractie ziet wel dat dit voorstel genoeg mogelijkheden biedt om het
goede gesprek gaande te houden over veiligheid in sportverenigingen. De fractie is
ook blij met de ondersteuning die verenigingen zullen krijgen vanuit de gemeente.
VDG zal instemmen met het voorstel.
Beter Oss zal tegen dit voorstel stemmen omdat de verklaring schijnveiligheid
oproept. De fractie denkt dat ‘veilige sportvereniging’ door het kader wordt
uitgevoerd en toezicht op het kader en door een bestuur.
PvdA is absoluut voor een veilige omgeving bij sportverenigingen voor kinderen en
gehandicapten. De fractie ziet in het beleidskader vitale sportverenigingen
voldoende handvatten om die veilige omgeving te creëren en te waarborgen. En
verplichting om van vrijwilligers en VOG te eisen, draagt er aan onze ogen niet aan
bij. Naast de lastenverzwaring voor verenigingen vinden wij het juridisch kader
zwak, is handhaving moeilijk te realiseren en geeft het een schijnveiligheid. De
fractie stemt dan ook tegen dit addendum.

14

Vaststelling bestemmingsplannen Bredeweg 25 Geffen-2022, Burgemeester
van Erpstraat 70 Berghem–2022’ en ‘Hamelspoelweg 4 Herpen – 2022’
Besluit:
Unaniem aangenomen
Stemverklaring
SP vindt het jammer dat de gemeente kansen voor landschappelijke
kwaliteitsverbetering heeft laten liggen. Voor de rest zijn het goede plannen en
daarom zal de fractie toch instemmen.

15

Herontwikkeling Raadhuislaan Zuid Zuiderstrandtheater
Besluit:
Unaniem aangenomen
Stemverklaring
GroenLinks: De Lievekamp is ooit gebouwd om Oss aantrekkelijker te maken voor
de toekomstige inwoners van Oss en het is duidelijk dat met dit plan ook daar weer
gehoor aan wordt gegeven. GroenLinks is dankbaar dat het plan om de Lievekamp
circulair te bouwen door de hele raad is omarmd en als een hamerstuk op de agenda
staat vandaag. Het is een voorbeeld van een nieuwe, vitale en circulaire-economie
die GroenLinks voorstaat voor de inwoners van Oss, nu en in de toekomst.

16

Vaststelling bestemmingsplannen ‘Hoessenboslaan 45 Berghem – 2022’
‘Aalstvoortsestraat 2c Herpen 2022' Rondestraat 16 Deursen-Denneburg
2022'
Besluit:

Unaniem aangenomen
17

NRD Duurzame Polder
Besluit:
Aangenomen
(Voor: Beter Oss, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VDG, VVD. Tegen DDO, FVD, SP)
Stemverklaring
SP heeft voorstellen gedaan om de milieueffecten van windmolens beter in beeld te
brengen en inwoners van de toekomstige woonwijk Amsteleind beter te beschermen.
De fractie vindt het jammer dat de meerderheid van de gemeenteraad onze
verbetervoorstellen niet overneemt. Temeer omdat deze voorstellen ook nog eens
goedkoper zijn. De fractie zal het voorstel ook niet steunen.

17.1

Amendement Bufferzone van 2 km ten behoeve van nieuwbouwwijk
Amsteleind
Besluit:
Verworpen
(Voor: DDO, PvdA, SP. Tegen Beter Oss, CDA, D66, GroenLinks, VDG, VVD)
(FVD afwezig bij deze stemming)

17.2

Amendement Meest Milieuvriendelijk Alternatief in de MER Duurzame
Polder
Besluit:
Verworpen
(Voor: DDO, SP. Tegen: Beter Oss, CDA, D66, FVD, GroenLinks, PvdA, VDG, VVD)

17.3

Amendement Maak het MER-traject niet onnodig kostbaar
Besluit:
Verworpen
(Voor: DDO, FVD, SP. Tegen: Beter Oss, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VDG, VVD)

17.4

Amendement Ook slijtage van de wieken hoort in de MER
Besluit:
Verworpen
(Voor: DDO, FVD, SP. Tegen: Beter Oss, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, VDG, VVD)

18

Voortgangslijst moties
SP vraagt om stand van zaken Motie 22-013 (Doortrekken fiets- en wandelpad
etappe 15 bij Lithoijen)

19

Moties vreemd aan de orde van de dag

19.1

Motie Meer openbare toiletten
Besluit:
Unaniem aangenomen

19.2

Motie Energietoeslag 130%
Besluit:
Verworpen
(Voor: Beter Oss, D66, DDO, FVD, PvdA, SP Tegen: CDA, GroenLinks, VDG, VVD)
Stemverklaringen
GroenLinks. De fractie zit in een moeilijke spagaat in die zin dat wij zien dat de
nood hoog is. Maar we zouden het ook niet op ons geweten willen hebben dat we
mensen missen in andere categorieën. We hebben het nu steeds over de 10 procent,
die tussen de 120 en 130 zitten. We hebben meneer Van Orsouw gehoord over de
ouderen, de senioren met AOW en een klein pensioen.
We hebben ons laten overtuigen dat de wethouder er alles aan gaat doen om een

structureel plan te vinden met alle mogelijke oplossingen die er kunnen zijn, en om
in die zin ook alle huishoudens te kunnen helpen die dat hard nodig hebben. We
hebben in Oss een behoorlijk vangnet, we hebben bijzondere bijstand. Maar het zou
misschien te makkelijk zijn om nu ons alleen maar te focussen op die 10 procent.
Maar we zullen zeker de wethouder daarop terug laten komen, om met een goed
plan te komen.
Beter Oss constateerde dat wanneer GroenLinks mee zou stemmen met deze
motie, dat er dan een meerderheid zou zijn, en nu is ineens GroenLinks tegen deze
motie. In mijn beleving van dertig jaar politiek heeft GroenLinks altijd de minima
gesteund en gepleit voor 130 procent. Nu worden ze door de coalitie teruggefloten
en één van de kernpunten van GroenLinks wordt in de vuilnisbak gegooid. In feite
verkopen ze ziel en zaligheid nu aan de coalitie. Dus ik vroeg me af hoe ze dat
kunnen verantwoorden. Maar goed, wij zullen dat in ieder geval niet doen. Wij
steunen deze motie van harte.
SP ja, laten vallen als een baksteen. Het is onbegrijpelijk dat u net ja zei en
meeging en dat u nu hierna terugkomt ik vind het echt te gênant voor woorden voor
de mensen die in nood zitten,
D66. De fractie dacht dat GroenLinks een sociale partij was, of is, of was. En de
vorige motie hebben ze ook ondersteund en het is jammer dat ze deze motie niet
ondersteunen.
PvdA Ja, ook wij zijn erg teleurgesteld dat GroenLinks nu niet voor de minima
opkomt.
19.3

Motie Na lach komt ach
Besluit:
Aangenomen
(Voor: Beter Oss, CDA, D66, DDO, FVD, PvdA, SP, VDG, VVD Tegen: GroenLinks)

19.4

Motie Geen handhaving op Corona Toegangsbewijs
Besluit:
Verworpen
(Voor: FVD Tegen: Beter Oss, CDA, D66, DDO, GroenLinks, PvdA, SP, VDG, VVD)

20

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

21

Sluiting

