BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 22 september 2016
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
-

-

-

-

Op verzoek van de fracties van de VDG en D66 zullen de brieven van de gemeente Bergen en de
gemeente Duiven over Verklaring Omtrent het Gedrag, briefnummers. I-11 en I-12, geplaatst
worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties
willen weten of dit ook speelt in de gemeente Oss en of er actie wordt ondernomen.
Op verzoek van de fractie van de VDG zal de brief van J. Heijmans en D. van Herpen over een
speeltuintje aan de Landbouwlaan, briefnummer III-1, geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil weten wat de stand van zaken is.
Op verzoek van de fractie van de PvdA zal de brief van M. Lingsma over 5% inkomen inleveren,
briefnummer I-6, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de commissie Sociaal
Bestuurlijk. De fractie wil weten of er een reactie van het college is.
Op verzoek van de fracties van de PvdA en D66 zal de brief van de Stichting Geen
Mestverwerking in Oss over een mestverwerkingsinstallatie in Oss, briefnummer I-17, en het
antwoord op de artikel 41 vragen over mestverwerkingsinrichting, briefnummer II-02, geplaatst
worden op de lijst ingekomen stukken van de vergadering van de commissie Ruimte waarin
behandeling van mestverwerkingsinstallatie aan de orde is.
Op verzoek van de fracties van D66, SP en CDA zal de brief van W. van der Loop namens OKSV
en TOG over de begroting 2017, briefnummer I-4, geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties willen de mening van de andere
fracties weten m.b.t. de onderhandelingen en het proces.
Op verzoek van de fractie van de SP zal de brief van Belangenvereniging De Lithse Ham over De
Lithse Ham, briefnummer I-19, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil hierover van gedachten wisselen met de
overige fracties.

Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Voorstel van de Raadgriffie
1. te verklaren dat het nieuw benoemde lid van de raad voldoet aan de vereisten voor het
raadslidmaatschap;
2. toe te laten tot de gemeenteraad per 22 september 2016 de heer Voskamp, D. (Dick), is
unaniem aangenomen;
Voorstel van de Raadsgriffie tot Mevrouw A.M. (Ans) Broersen toe te laten tot tijdelijk raadslid
als bedoeld in artikel X 12 van de Kieswet, is unaniem aangenomen;
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De Blijverslening in de gemeente Oss in te voeren.
2. De verordening Blijverslening vast te stellen.
3. Voor de Blijverslening krediet te verstrekken tot maximaal € 200.000 per jaar voor de
duur van vijf jaar en de financiële gevolgen daarvan in de programmabegroting mee te
nemen, is niet behandeld en van de agenda gehaald;
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De Voorzieningenkaart CKM en Zuid vast te stellen
2. De voorzieningenkaart CKM en Zuid als toetsingskader voor investeringsbesluiten
maatschappelijk vastgoed in de wijken CKM en Zuid vast te stellen;
3. Bij de programmabegroting 2017 – 2020 een gebiedsbudget voor de uitwerking van de
voorzieningenkaart CKM en Zuid vast te stellen, is unaniem aangenomen;

Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De Voorzieningenkaart Geffen vast te stellen.
2. De Voorzieningenkaart Geffen vast te stellen als toetsingskader bij investeringsbesluiten
voor maatschappelijk vastgoed in Geffen.
3. Bij de programmabegroting 2017 – 2020 een gebiedsbudget voor de uitwerking VZK
Geffen vast te stellen, is unaniem aangenomen;
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De MFA Lith te realiseren volgens bijgevoegd procesplan, planning en
intentieovereenkomst.
2. Een zaal voor theater- en muziekactiviteiten te realiseren.
3. De exploitatie van het dorpshuisdeel voor een periode van 5 jaar te borgen met een
maximum van € 25.000 per jaar.
4
Daarvoor maatregelen te treffen bij de programmabegroting van 2018 – 2021, is unaniem
aangenomen;
Voorstel van burgemeester en wethouders tot Het regionale beleidsplan Beschermd Wonen
2016 – 2020 vast te stellen, is unaniem aangenomen;
Stemverklaring SP, D66, GroenLinks en PvdA: De fracties konden zich in eerste instantie niet
vinden in het feit dat de indicatie beschermd wonen voor maximaal drie jaar zou worden
afgegeven. De fracties zijn blij dat de discussie in de commissie heeft geleid tot aanpassing
van het beleidsplan.
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De nota van zienswijzen visie op vrijetijdseconomie vast te stellen
2. De visie op vrijetijdeconomie vast te stellen
3. Een start te maken met het projectbudget voor de vrijetijdseconomie voor 2017.
4. Te proberen voor de periode 2018-2021 dekking te vinden uit de herziening van de
reguliere (subsidie)budgetten voor recreatie en toerisme ten behoeve van
informatievoorziening toerisme en recreatie, is unaniem aangenomen;
Stemverklaring D66: de fractie is vanaf 2014 bezig met dit onderwerp en wil dat nu
doorgepakt wordt en zullen het nauwlettend volgen.
Het amendement Visie op Vrijetijdseconomie van Oss, ingediend door de fractie van het CDA,
is ingetrokken
Het amendement Visie op Vrijetijdseconomie Sectie 4.2 Samenhang en verleiding, ingediend
door D66, is ingetrokken
Het amendement Visie op Vrijetijdseconomie Sectie 4.3 Profilering, ingediend door D66, is
ingetrokken
Het amendement Visie op Vrijetijdseconomie Sectie 4.3 Promotie, ingediend door D66, is
ingetrokken
De motie Sterke merknaam voor vrijetijdseconomie, ingediend door SP, is aangenomen.
(Voor: SP, D66, GroenLinks, CDA en Beter Oss., Tegen: VVD, PvdA en VDG)
Moties vreemd aan de orde van de dag:
- Motie Regenboogzebrapad in Oss , ingediend door CDA, VDG, D66 en GroenLinks is aangenomen.
(Voor: CDA, VDG, D66, GroenLinks, Beter Oss, Tegen: PvdA, VVD en SP )
Stemverklaring SP: Het is niet uitgesloten dat er een geldbedrag gemoeid is met de uitvoering van de
motie. Dat vindt de fractie van SP niet nodig, daarom stemt de fractie van SP tegen de motie.

Stemverklaring D66: Omdat het een het ander niet uitsluit en dat de raad de uitvoering in eigen hand
kan houden met zo laag mogelijke kosten, zal de fractie van D66 voor de motie stemmen.

