Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

06-07-2017

Tijd

19:30 - 23:20

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Wobine Buijs-Glaudemans

Kenmerk

Omschrijving

01

Opening

02

Vragenhalfuurtje
De fractie van SP heeft gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje om het college
vragen te stellen.

03

Trekking stemcijfer

04

Mededelingen

05

Spreekrecht voor het publiek

06

Vaststelling van de agenda
Besluit
Vastgesteld

07

Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fractie van D66 wordt de brief van Vrijeschool 't Kleurenbos,
briefnummer 7-I-10, over huisvesting van de school geplaatst op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil hierover meer
weten.
Op verzoek van de fractie van D66 wordt de brief van het Instituut Maatschappelijke
Innovatie, briefnummer 7-I-13, over Gemeente en burgerkracht, hoe verder?
geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
De fractie heeft zich vorige week uitgesproken tegen een referendumverordening, en
wil naar aanleiding van deze brief kijken hoe inspraak beter uit te voeren is.
Op verzoek van de fracties van D66, GroenLinks en SP worden de brieven van A.
Schoenmakers en R. Sanders, briefnummer 7-I-16, over rubbergranulaat als infill
van kunstgrasvelden, het onderzoek van de Branchevereniging Sport en
Cultuurtechniek en PAK's in rubbergranulaat betrekken bij de Raadsinformatienota
rubbergranulaat in kunstgras voetbalvelden. De raadsinformatienota is geagendeerd
voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk van 7 september.
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de brief van Wecycle te
Zoetermeer, briefnummer 7-I-04, over benchmark naar de afgifte van e-waste via
de gemeentelijke milieustraten betrokken bij behandeling van het dossier afval.

Op verzoek van de fracties van GroenLinks, PvdA, VDG en SP wordt de brief van Qsupport te ‘s-Hertogenbosch, briefnummer 7-III-01, over bekostigen
fysioprogramma voor Q-koortspatiënten geplaatst op de lijst ingekomen stukken van
de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie van GroenLinks wil dit nader
bespreken. De fractie van PvdA wil weten of er draagvlak is voor een bijdrage in de
kosten voor de q-koortspatiënten. De fractie van VDG wil weten wat het college
heeft gedaan en wil voor de adviescommissie de schriftelijk reactie van het college.
De fractie van SP wil weten wat binnen de Wmo mogelijk is.
Op verzoek van de fractie van PvdA wordt de brief van de Adviesraad Sociaal
Domein, briefnummer 7-III-04, over het gebruik van noppenstenen geplaatst op de
lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil weten
waarom niet dezelfde stenen als bij bus- en treinstations worden gebruikt.
Op verzoek van de fracties van VDG en SP wordt de brief van de Stichting de
Maasveren, briefnummer 7-I-12, over een financiële bijdrage geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie van de VDG wil
weten wat de uitkomst van het gesprek is en de vervolgacties. De fractie van SP wil
de vinger aan de pols houden over de voortgang.
Op verzoek van de fracties van SP en D66 wordt het antwoord van Burgemeester en
wethouder op de artikel 41 vragen van de fractie van D66 over Den Bongerd,
briefnummer 7-II-03, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie van SP vindt de beantwoording
onvolledig. De fractie van D66 is niet tevreden over de beantwoording en overweegt
eventuele vervolg stappen.
08

Benoeming P.N.M. Konings tot lid Ombudscommissie
Besluit
Unaniem aangenomen.

09

Niet-vaststellen bestemmingsplan‘Berghemseweg-Heiweg-Herpen-2016’
Besluit
Aangenomen.
(Voor: VDG, SP, CDA, VVD, D66, Beter Oss, GroenLinks. Tegen: PvdA)
Stemverklaring
PvdA vindt het jammer dat dit besluitvormingstraject al zo lang duurt. In februari
2016 gaf de fractie al aan dat het van belang is om een streep te zetten onder dit
dossier. Geadviseerd werd toen om in overleg met de heer Kennis te treden om te
bezien of het gasvulpunt alsnog gesaneerd kan worden en wat er nodig is om
planschadeclaims te voorkomen. De gemeenteraad gaf in februari 2016 de opdracht
aan de wethouder mee om op zoek te gaan naar een breed gedragen plan. Hier is de

wethouder niet in geslaagd. De Raad van State stelde de gemeente Oss in het
ongelijk. De PvdA vindt het een gemiste kans dat het tót, maar zeker ook ná de
uitspraak van de Raad van State niet gelukt is om met een ander en een echt nieuw
besluit te komen. Alle reden om je af te vragen of we in februari 2016 wel een goed
besluit hebben genomen. De PvdA komt nu tot een andere afweging. De 6 woningen
zullen de entree van Herpen zeker niet verslechteren en het bestemmingsplan had
dus in 2016 gewoon vastgesteld kunnen worden. Nu wordt wéér datzelfde besluit
genomen terwijl de opdracht van de Raad van State luidde om een ‘nieuw’ besluit te
nemen. Grote kans dat dit dossier weer een vervolg in de rechtbank gaat krijgen
met het risico dat het besluit weer wordt vernietigd met hoge proceskosten en
financiële schadeclaims. Dat laatste weegt zwaar voor de PvdA, want het gaat hier
om gemeenschapsgeld wat beter besteed kan worden. Wanneer het
bestemmingsplan vanavond wederom niet wordt vastgesteld is er nog steeds
gelegenheid om met een aangepast plan te komen of het dossier met
belanghebbenden op een andere manier af te sluiten. De fractie roept het college op
om in overleg te gaan en zo mogelijk een volgende rechtszaak met alle risico’s van
dien te voorkomen. De fractie zal tegen het voorliggende raadsbesluit stemmen.
10

Eerste financiële tussenrapportage 2017
Besluit
Unaniem aangenomen.

11

Windpark Elzenburg-de Geer: bestendiging voorkeursrecht Wet
voorkeursrecht gemeenten
Besluit
Unaniem aangenomen.

12

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Zone Oss-Berghem-2017
Besluit
Unaniem aangenomen.

13

Storting op duurzaamheidsrekening SVn
Besluit
Unaniem aangenomen.

14

Vaststelling bestemmingsplan Kraaijeven 2a Geffen – 2017
Besluit
Unaniem aangenomen.

15

Ontwerp Programmabegroting 2018 en Meerjarenraming 2019-2021 en
jaarstukken 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring:
GroenLinks zal voor dit voorstel stemmen maar vindt de achterstand nog steeds
zorgelijk. Op dit moment zou 42% van de controles voor 2017 afgewerkt moeten
zijn. Dat is nog maar 27%. Er is dus toch weer een achterstand.
16

Begroting 2018 en jaarstukken 2016 GGD Hart voor Brabant
Besluit
Unaniem aangenomen.

17

Begroting 2018 en Jaarstukken 2016 Regionale Ambulance Voorziening
Besluit
Unaniem aangenomen.

18

Begroting 2018 en jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio BrabantNoord
Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring:
SP constateert dat de tekorten bij de brandweer oplopen. Morgen is de
bestuursconferentie om deze problematiek te bespreken. Het is jammer dat deze
conferentie plaatsvindt nadat vanavond over dit stuk wordt besloten. De fractie
stemt wel in maar zal zeer kritisch kijken naar hoe de tekorten weggewerkt gaan
worden.

19

Begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant
Besluit
Unaniem aangenomen.

20

Begroting 2018 RBL BNO
Besluit
Unaniem aangenomen.

21

Jaardocumenten 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
Besluit
Unaniem aangenomen.

22

Jaarrekening 2016, begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 van
het Brabants Historisch Informatie Centrum
Besluit
Unaniem aangenomen.

23

Kaders voor toekomst van Golfbad Oss/openbaar zwemwater in de
gemeente Oss
Besluit
Unaniem aangenomen.

24

Re-integratieverordening Participatiewet 2017
Besluit
Unaniem aangenomen.

25

Beëindiging Huishoudelijke Verzorgings Toeslag (HVT) per 1 januari 2018
en meer flexibiliteit in de maatwerkvoorziening
Besluit
Aangenomen.
(Voor: VDG, SP, CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks. Tegen: Beter Oss )
Stemverklaring:
Beter Oss is van mening dat de adviezen en de aanbevelingen van de Adviesraad
Sociaal Domein niet voldoende zijn meegenomen. De fractie heeft twijfels over het
lumpsum-systeem, of dit bijdraagt aan het maatwerk wat de regeling nastreeft.
Bovendien vindt de fractie dat de intake uitgevoerd dient te worden door een
onafhankelijke deskundige. De fractie zal daarom tegen dit voorstel stemmen.
SP is blij met het toegevoegde advies van de adviesraad. De fractie sluit graag aan
bij het advies om door te verwijzen naar de cliëntondersteuner. De fractie vindt dat
dit nog onvoldoende gebeurt. De SP zal op dit punt zeker kritisch blijven.
PvdA sluit aan bij de stemverklaring van Beter Oss en de SP. De fractie betreurt het
dat pas één dag voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk aan de Adviesraad
Sociaal Domein een advies is gevraagd. Die brieven staan nu pas bij dit stuk
waardoor deze niet betrokken zijn bij de bespreking in de adviescommissie. Er staan
hele nuttige adviezen in die brief. De fractie verzoekt om zo’n advies in het vervolg
eerder in het proces te betrekken.

26

Begroting 2018 BSOB
Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring:

CDA constateert dat de BSOB de afgelopen jaren een goede inhaalslag heeft
gemaakt met het op orde brengen van de invorderingen. De meeste inwoners van
Oss betalen de belasting keurig op tijd maar soms zijn er andere middelen nodig. De
BSOB wil onderzoeken of het mogelijk is om dit met een overheidsvordering te gaan
doen. Het CDA verzoekt om deze bijzondere bevoegdheid niet standaard bij iedereen
toe te passen. Het brengt voor betrokkenen vaak meer problemen met zich mee dan
dat het goed doet. De fractie vraagt om voorzichtig met dit instrument om te gaan.
27

Jaarrekening 2016 en jaarplan en begroting 2018 Regio Noordoost Brabant
(AgriFood)
Besluit
Aangenomen.
(Voor: VDG, CDA, D66, Beter Oss, PvdA, GroenLinks. Tegen: VVD, SP)
Stemverklaring:
VVD heeft in de commissie al aangegeven dat de rapportage van AgriFood Capital
ondermaats was. Er is onvoldoende inzicht gegeven in wat nu precies de activiteiten
geweest zijn en welke activiteiten nog ondernomen gaan worden. Er is beterschap
beloofd door het college. Daarbij komt nog dat de stukken inclusief de zienswijze
van deze gemeente vorige week al zijn vastgesteld. De fractie wil zijn standpunt
kracht bijzetten en stemt daarom tegen dit voorstel.

28

Kader internationalisering
Besluit
Unaniem aangenomen.

29

Uitvoeringsprogramma centrummarkten en marktverordening gemeente
Oss
Besluit
Unaniem aangenomen.

30

Jaarverslag & Jaarrekening 2016 gemeente Oss, MeerjarenProgramma
Grondbedrijf 2017-2020, Accountantsverslag & Controleverklaring
jaarrekening 2016
Besluit
Unaniem aangenomen.

31

Grootschalig duurzame energie opwekking in Oss
Besluit
Aangenomen.
(Voor: VDG, CDA, D66, VVD, PvdA, Beter Oss, GroenLinks. Tegen: SP)
Stemverklaring:

VDG stelt de toetsing van nieuwe initiatieven en de daarbij toegepaste werkwijze
aan de orde. De VDG is van mening dat de gemeenteraad op zijn minst
geïnformeerd moet worden over de toetsing die plaats gaat vinden.
Beter Oss en D66 sluiten zich aan bij de stemverklaring van de VDG.
SP is bang dat het overleggen met initiatiefnemers, zonder dat er keiharde
afspraken liggen over een forse bijdrage aan lokale belangen, tot gevolg zal hebben
dat draagvlak wegvalt. Bovendien is het college niet van zins om zelf de regie te
nemen met betrekking tot het plaatsen van windmolens. Men laat dat over aan de
markt. Omdat de fractie niet wil dat er wildgroei van windmolens ontstaat en omdat
niet alleen de lasten maar ook de lusten bij de Osse bevolking terecht moeten
komen zal de SP tegen dit voorstel stemmen.
Motie van SP Molens voor Oss is verworpen.
(Voor: SP, Beter Oss. Tegen: VDG, CDA, GroenLinks, PvdA, D66, VVD)
32

Windpark Elzenburg-De Geer: kaders voor participatie
Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring:
SP zal voor het voorstel stemmen omdat de fractie het belangrijk vindt dat we snel
met Raedthuys van start gaan. Maar de fractie wacht ook op de voorstellen met
betrekking tot de invulling van het gemeentelijk deel zoals door de wethouder is
toegezegd. De fractie wil nu niet anticiperen op de wijze waarop dat wordt ingevuld.
Amendement van SP Kader voor participatie marktdeel windpark Elzenburg-De Geer
is verworpen. (Voor: SP Tegen: CDA, Beter Oss, VVD, GroenLinks, PvdA, D66, VDG)

33

Ontwerpbegroting 2018 en ontwerpbeleidsplan 2018-2021 van de
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West
Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring:
SP geeft aan dat de gemeente Oss al 15 miljoen verlies heeft geleden op
bedrijventerrein Heesch West. We kunnen nu niet meer terug omdat dat nog veel
meer geld zal kosten. Daarom kan de fractie instemmen met het voorbereiden van
het bestemmingsplan, met het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Liefst
meer dan de 2 die er nu gepland zijn. Doordat er minder bedrijventerreinen komen
is er meer ruimte voor windmolens. De SP kan niet instemmen met de investering in
de ontsluiting en het bouwrijp maken van het terrein. De fractie vindt dat eerst 70%
van Vorstengrafdonk verkocht moet zijn, anders kost het de gemeente straks nog

meer geld. 15 Miljoen verlies is al erg genoeg. De fractie zal dus voorstemmen maar
niet met het bouwrijp maken en het ontsluiten van het terrein.
34

Transformatie-opgave jeugd
Besluit
Unaniem aangenomen.
Motie van SP Transformatie-opgave jeugd is aangenomen.
(Voor: Beter Oss, GroenLinks, VDG, SP, CDA Tegen: D66, VVD, PvdA)
Stemverklaring:
D66 geeft aan net als de andere fracties ook zorg te hebben over de lange
wachtlijsten. De fractie heeft echter vertrouwen in de wethouder dat dit plan goed
wordt uitgevoerd. Vandaar dat de fractie de motie overbodig vindt.

35

Voortgangslijst moties
Besluit
Vastgesteld

36

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie van SP Ondersteuning UVG medewerkers is verworpen.
(Voor: SP Tegen: VDG, CDA, VVD, D66, Beter Oss, PvdA, GroenLinks)
Motie CDA, SP, GroenLinks en PvdA Ontsluiting data gemeenschappelijke
schuldverlening is unaniem aangenomen.

Motie GroenLinks, SP, PvdA Versnelling transitie veehouderij is verworpen.
(Voor: SP, GroenLinks, PvdA Tegen: CDA, Beter Oss, VVD, VDG en D66)
36

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

37

Sluiting

