Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

11 april 2019
19:30 - 22:45
Raadzaal
Wobine Buijs-Glaudemans

1

Opening

2

Vragenhalfuur

3

Trekking stemcijfer

34, De heer Warris
4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek

6

Vaststelling van de agenda

7

Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief over een handleiding basisscan
integriteit kandidaat bestuurders, briefnummer 7-I-06 geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil, in het
kader van het gesprek over nieuwe taken van de commissie onderzoek
geloofsbrieven, de handleiding bespreken en als lijn gebruiken voor de commissie
geloofsbrieven.
Op verzoek van de fractie SP wordt het antwoord op de artikel 41 vragen over de
zaterdagmarkt, briefnummer 7-II-02, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van
de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil weten of er al oplossingen
zijn, of de zaterdagmarkt daadwerkelijk gaat stoppen, wat het betekent voor de
inwoners en trouwe klanten van de markt en wat het betekent voor de levendigheid
in het centrum op zaterdag.
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief over samenwerking overheden,
ondernemers en kennisinstellingen binnen AgriFood Capital, briefnummer 7-I-01,
geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
De fractie wil graag reageren op de brief.

8

Benoeming burgerlid
Besluit
Unaniem aangenomen

9

Vaststellen bestemmingsplan Maasdijk 61, Neerlangel
Besluit
Aangenomen
(Voor: PvdA, Beter Oss, CDA, VVD, GroenLinks, D66 en VDG. Tegen: SP)
Stemverklaring SP: de fractie van SP zal tegen het voorstel stemmen omdat er
onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de omwonenden. Er is niet
onderbouwd waarom een tweede bedrijfswoning nodig is. Er is geen business plan
voor de exploitatie van de recreatiewoningen. De fractie van SP vreest dat dit tot
handhavingslast leidt en ongewenste precedentwerking.

10

Vaststellen bestemmingsplan Partiële herziening 1 bestemmingsplan
Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin 2013
Besluit
Unaniem aangenomen

11

Algemene Plaatselijke Verordening 2019
Besluit
Unaniem aangenomen

12

Investeringskrediet kunstgrasveld sportpark De Biescamp
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: de fractie van SP zal voor het voorstel stemmen maar heeft de
volgende kanttekening: De realiseringskosten van het kunstgrasveld zijn geraamd
op 550.000 euro. Via een ministeriële regeling is het mogelijk om 17,5% van deze
middelen terug te krijgen, een bedrag van 93.500 euro. In het voorstel staat dat dit
bedrag terugvloeit naar de algemene middelen. De SP is van mening dat geld voor
sport naar sport moet gaan en niet moet verdwijnen in de algemene middelen. De
fractie van SP komt hier bij de begrotingsbehandeling op terug.

13

Kadernota 2020 GGD Hart voor Brabant en beleidsvisie 2019 – 2023
Besluit
Unaniem aangenomen

14.

Einde pilot laag dagtarief en Parkeerbelastingverordening 2019
Voorstel waarbij een motie / amendement wordt ingediend of waarover in
bijzondere gevallen nadere discussie wordt verlangd
Besluit
Aangenomen
Stemverklaringen:
GroenLinks: De fractie heeft vóór het amendement gestemd omdat het amendement
het voorstel wat minder erg maakt. De fractie stemt tegen het voorstel. Niet omdat
de fractie de pilot wil voortzetten, maar omdat de fractie van GroenLinks van
mening is dat deze manier van doen wanbeleid is.
SP: De fractie van SP vindt deels hetzelfde als GroenLinks. De fractie heeft voor het
amendement gestemd omdat dit het voorstel beter maakt. Maar hoe het voorstel
berekend is en de manier waarop het voorstel tot stand is gekomen is een
verschrikking. Daarom stemt de fractie van SP tegen het voorstel
D66: De fractie van D66 deelt de mening van GroenLinks en SP; het is broddelwerk
en het is niet besluitrijp. Daarom stemt de fractie van D66 tegen het voorstel.
(Voor: CDA, VDG, VVD en Beter Oss. Tegen: PvdA, D66, GroenLinks en SP)
Amendement Verordening Besluit Parkeerbelasting 2019
Aangenomen
(Voor: CDA, VDG, VVD, Beter Oss, GroenLinks en SP. Tegen: D66 en PvdA)
Amendement Verstandig Parkeerbeleid
Verworpen
(Voor: SP, GroenLinks en D66. Tegen: VDG, VVD, CDA, Beter Oss en PvdA)
Stemverklaring CDA: de fractie van CDA wil SP en GroenLinks bedanken dat zij het
amendement van het CDA op hebben genomen in hun amendement. De CDA heeft
echter voldoende vertrouwen dat het voorliggende voorstel mét het amendement
van CDA e.a. voldoende is om een sluitend parkeerbedrijf te krijgen in de toekomst
en tegelijkertijd service te bieden aan de inwoners van Oss. Daarom stemt CDA
tegen dit amendement.

15

Voortgangslijst moties

16

Moties vreemd aan de orde van de dag

16.1

Motie Thuisbezorgen paspoort

Ingetrokken
16.2

Motie Maashorst
Besluit
Aangenomen
(Voor: D66, VVD, CDA, VDG, SP en Beter Oss. Tegen: PvdA en GroenLinks)

17

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

18

Sluiting

