Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

07 november 2019

Tijd

23:45 – 23.55

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Wobine Buijs-Glaudemans
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Opening

2

Trekking stemcijfer
30, Mevrouw Verhagen
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Mededelingen
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Spreekrecht voor het publiek
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Vaststelling van de agenda
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Programmabegroting 2020 – 2023 en Nota reserves 2019
Besluit
Aangenomen
(Voor: VDG, CDA, VVD, Beter Oss, D66, PvdA, LOF. Tegen: SP en GroenLinks)
Stemverklaring D66: We hebben de twee punten aangegeven, dat is de bodemloze
put die we Walkwartier noemen en het personeelsbeleid. Qua personeelsbeleid zijn
alle moties op één na aangenomen. Dus dat vinden wij genoeg redenen om goed
met elkaar daarin verder te gaan. Het Walkwartier dat is voor ons nog steeds een
bodemloze put, daar willen we ook heel graag kritisch op terugkomen en onze
aandacht op blijven vestigen. Sociaal gezien zijn er een aantal moties goedgekeurd
daar zijn wij ook blij mee. En dat zal dus betekenen dat wij de begroting zullen
goedkeuren.
Stemverklaring GroenLinks: We zijn heel erg blij dat, alhoewel niet helemaal zoals
wij zouden willen, maar vooral de raad wel meer in positie is gebracht vanavond.
Jammer van het amendement dat aan het begin van deze vergadering werd
weggestemd. Wij vinden wel dat er in de begroting echt te weinig ambitie ligt als het
gaat om duurzaamheid. En als wij naar onze eerste termijn kijken hebben we niet
voor niks de noordelijke randweg onzinnig, onnodig en veel te duur genoemd en wij
vinden echt dat de weg is opengezet voor grootschalige ontwikkelingen uiteindelijk
voor deze noordelijke randweg. Wij vinden dat er echt veel te veel geld mee
gemoeid is. En omdat dit ook niet bijdraagt aan een schoner vervoer in Oss zullen
wij om deze redenen tegen de begroting stemmen.
Stemverklaring SP: Alles bij elkaar genomen zien wij toch ook dat er met deze
begroting een verschuiving van uitgaven zijn voorzien waar wij het niet mee eens
zijn. De noordelijke randweg is genoemd en wij zien het ook vooral ten koste gaan
van voorzieningen voor mensen die het helemaal niet zo breed hebben. En het is
voor ons alle reden om tegen deze begroting te stemmen.
Stemverklaring PvdA: Wij hebben aangegeven in eerste termijn dat wat ons betreft
het van belang is hoe vanavond de stemming zou verlopen over amendementen en
moties. Voor ons is in ieder geval het belangrijkste amendement wat wij op de lijst
zagen staan het aanpassen van de bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag.
Dat dat nou juist de groep is die echt heel erg kwetsbaar is. Dat amendement heeft
het gehaald, samen nog met een aantal andere amendementen en moties. En dat

heeft ons er in ieder geval toe gebracht om de Programmabegroting het voordeel
van de twijfel te gunnen en om er mee in te stemmen.
7.a.a11

De gemeenteraad aan het roer
2e stemming over dit amendement omdat in de vorige vergadering de stemmen
staakten en de vergadering toen niet voltallig was.
Besluit
Verworpen (stemmen staken)
(Voor: GroenLinks, D66, VVD, LOF, VDG, Tegen: CDA, Beter Oss, PvdA, SP) (17-17)
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Najaarsbericht Grondbedrijf 2019
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De SP constateert dat de grondprijzen van Vorstengrafdonk niet
worden verhoogd en die voor Heesch West wel. De SP betreurt dat het college geen
gebruik maakt van de mogelijkheid om de grondprijzen voor industriegrond in Oss te
verhogen en daarmee, geen gebruik maakt van de mogelijkheid flink wat extra
inkomsten te genereren voor de gemeente. Wij zullen voor de rest het
Najaarsbericht wel steunen, maar wij willen dit onderwerp wel graag een keer aan
de orde hebben.
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Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
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Sluiting
23.55 uur
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