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Afwezigen

1

Opening

2

Vragenhalfuur

3

Trekking stemcijfer
Nr. 21, de heer Molenkamp

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek
•

•
•
•
•

De heer Sander van Hooft spreekt in over agendapunt 13. Bestemmingsplan
Achterstraat- Langestraat Dieden. De heer van Hooft sprak eerder in tijdens
de adviescommissie Ruimte. De heer van Hooft geeft aan aanvullende
informatie te willen delen over ruimtelijke
De heer Jos Verstegen spreekt in over het Bezwaarschrift besluit aangaande
samenwerkingsovereenkomst Van Wanrooij Projectontwikkeling – Gemeente
Oss, agendapunt 10.
De heer Patrick Degen spreekt in over ingekomen brief 7.III.9 over het
kappen van moeraseiken aan de Raadhuislaan.
De heer Jan van Berkensteijn spreekt in over ingekomen brief 7.I.4 van
Modelbouwvereniging De Wissel over subsidieaanvraag.
aspecten van het bestemmingsplan.

6

Vaststelling van de agenda

7

Lijst ingekomen stukken
SP:
Brief over subsidieaanvraag De Wissel, briefnummer 7.I.04, betrekken bij het
duidingsdebat van 4 juni.
Brief over beoordeling concept RES Noordoost Brabant, briefnummer 7.III.11,
betrekken bij de behandeling van het definitief RES-bod Noordoost Brabant.
Brief over maaien van gazon in Karel Doormanstraat, briefnummer 7.I.15,
agenderen voor de commissie Ruimte. Wanneer gaan we wel of niet ecologisch
maaien in Oss? Welk beleid wordt daarop gevoerd?
D66:
Brieven over 5G stralingsrisico, briefnummers 7.I.03 en 7.I.08, agenderen voor de
adviescommissie Sociaal bestuurlijk. D66 heeft al eerdere brieven over dit

onderwerp doorgezet. Het College heeft toen de brief doorgezet naar het RIVM. Het
antwoord is nog niet naar Oss gekomen. Deze brieven werpen weer nieuw licht op
de situatie. D66 wil graag dat de wethouder ook aan deze brieven aandacht besteedt
en met een antwoord vanuit RIVM terugkomt naar de commissie.
Brief over stand van zaken en proces plan MER mestbewerking in Brabant,
briefnummer 7.I.06, agenderen voor de adviescommissie Ruimte. De fractie wil
weten wat dit betekent voor de plannen met betrekking tot mestverwerking in Oss
Brieven over concept-bod RES, briefnummers 7.I.11 en 7.I.20 en 21 betrekken bij
de behandeling van het definitief RES-bod Noordoost Brabant.
Brief over verzoek om subsidie ter verlichting van de huisvestingslasten,
briefnummer 7.I.4, agenderen voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De
fractie wil weten hoe de vereniging hierin wordt begeleid, of er nog kansen zijn om
op een andere manier nog door te kunnen gaan.
GroenLinks:
Brief over maaien van gazon in Karel Doormanstraat, briefnummer 7.I.15 en
antwoord op de artikel 41 vragen over maaibeleid en inspectie vogels en broedsels,
briefnummer agenderen voor de adviescommissie Ruimte. GroenLinks maakt zich
zorgen over het maaibeleid en wil daar over door praten.
Brief over het kappen van moeraseiken aan de Raadshuislaan, briefnummer 7.III.9
bespreken bij de visie centrumring. Dit leeft bij de inwoners, goed om in de
commissie te bespreken. GroenLinks maakt zich zorgen over het bomenbeleid in het
algemeen en hoe deze gevallen zich daartoe verhouden.
Brief over permanenten bewoning recreatiewoningen, briefnummer 7.I.12,
agenderen voor de adviescommissie Ruimte. Er zijn technische vragen gesteld, op
basis van de antwoorden eventueel bespreken in de commissie.
Brief over verzoek om subsidie ter verlichting van de huisvestingslasten,
briefnummer 7.I.4 agenderen voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De
fractie is benieuwd naar de interpretatie van het sociaal cultureel beleid.
Brief over een bedrijfsplan voor dagbesteding, briefnummer 7.III.10 agenderen voor
de adviescommissie Ruimte. De fractie heeft meer stukken ontvangen en deze
ontbreken bij de brief van de lijst ingekomen stukken.
PvdA:
Brief over verzoek om subsidie ter verlichting van de huisvestingslasten,
briefnummer 7.I.4 agenderen voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De
fractie sluit zich aan bij D66 en GroenLinks en wil kijken hoe zich dit verhoudt tot
het subsidiebeleid.
Brief over een bedrijfsplan voor dagbesteding, briefnummer 7.III.10 agenderen voor
de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie sluit zich aan bij GroenLinks.
Brief over de Begrotingscirculaire 2020, briefnummer 7.I.9, agenderen voor de
raadsvergadering van 4 juni en betrekken bij het corona-debat.
8

Benoeming leden Raadswerkgroep Omgevingswet
Besluit
Unaniem aangenomen

9

Benoemingen Hoorcommissie Bestemmingsplannen
Besluit
Unaniem aangenomen

10

Bezwaarschrift besluit aangaande samenwerkingsovereenkomst Van
Wanrooij Projectontwikkeling – Gemeente Oss
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Besluit
Unaniem aangenomen
11

Nieuwe strategische agenda's regionale samenwerking 2030
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring CDA: De amendementen hebben een meerderheid. De fractie denkt
niet dat dat een verbetering is voor het convenant dat er ligt. De fractie
vertrouwt erop dat het convenant en de samenwerkingsafspraken zoals die zijn
vastgesteld gaan bijdragen aan een aan een mooie samenwerking. Dus de fractie
van CDA zal voor het convenant en voor de samenwerkingsafspraken stemmen.
Stemverklaring PvdA: sluit zich volledig aan bij de stemverklaring van het CDA.

11.a

Aangekondigd amendement Aanpassing tekst artikel 4 lid 1. Kennisnemen
van Samenwerkingsagenda en niet vaststellen en op blz. 1 tekst aanpassen
bij vierde bolletje.
Besluit
Aangenomen
(Voor: VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66. Tegen: CDA, PvdA, VDG)

11.b

Aangekondigd amendement Artikel 4 nieuw lid 3.
Besluit
Aangenomen
(Voor: VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66. Tegen: CDA, PvdA, VDG)

11.c

Aangekondigd amendement Aanpassing tekst artikel 4 lid 2.
Besluit
Aangenomen
(Voor: VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66. Tegen: CDA, PvdA, VDG)

11.d

Aangekondigd amendement Aanpassing tekst artikel 5 lid 9 en artikel 6 lid
11.
Besluit
Aangenomen
(Voor: VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66. Tegen: CDA, PvdA, VDG)

11.e

Aangekondigd amendement Zo werkt regio Noordoost Brabant in 20212024 aan zijn samenwerkingsagenda!
Besluit
Aangenomen
(Voor: VVD, SP, GroenLinks, Beter Oss, D66. Tegen: CDA, PvdA, VDG)

11.f

Aangekondigd amendement toevoegen addendum raadsvoorstel
voortzetting regionale samenwerking
Besluit
Verworpen
(Voor: 14 stemmen Tegen: 19 stemmen)

12

Taskforce versnelling woningbouw en bedrijventerreinen
Besluit

Pagina 3

Unaniem aangenomen
12.b

Niet ingediend aangekondigd amendement taskforce versnelling
woningbouw

12.c

Aangekondigd amendement verscherpen opdracht taskforce
Besluit
Unaniem aangenomen

13

Vaststelling bestemmingsplan Achterstraat-Langestraat Dieden
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De SP vindt dat bij initiatieven niet alleen naar de belangen van
de initiatiefnemer moet worden gekeken, maar ook naar de belangen van
omwonenden en naar het algemeen belang. Met name het laatste zit de fractie
dwars. In dit geval krijgt de initiatiefnemer zomaar 1450 vierkante meter extra
woonbestemming, zonder daar iets tegenover staat. De kans om het algemeen
belang te dienen is hier onvoldoende benut en daarom trekken we de gele kaart als
waarschuwing. Een rode kaart is niet aan de orde, want ruimtelijk kunnen we met
deze woning op deze plaats instemmen.

14

Voortgangslijst moties
Geen opmerkingen

15

Moties vreemd aan de orde van de dag

15.a

Niet ingediend Aangekondigde motie Oss wil af van de verhuurderheffing

15.b

Niet ingediend. Aangekondigde motie samengaan weekmarkten en
tijdelijke uitbreiding terrassen op de Heuvel

15.c

Motie Heuvel
Besluit
Unaniem aangenomen

16

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

17

Sluiting
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