Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

14-12-2017

Tijd

19:30 - 23:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Wobine Buijs-Glaudemans

Kenmerk

Omschrijving

1

Opening

2

Vragenhalfuurtje

3

Trekking stemcijfer

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek

6

Vaststelling van de agenda

7

Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fracties van de VDG en D66 wordt de brief van het Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve bewoners over de omgevingswet
bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek, briefnummer 7-I-14,
toegevoegd aan de agenda van de adviescommissie Ruimte, zodat deze betrokken
kan worden bij de Uitgangspuntennotitie Omgevingswet en Omgevingsvisie.
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de brief van de Dorpsraad Herpen
over de uitbreiding van een geitenhouderij aan de Wooijstraat, briefnummer 7-I-04
geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de commissie Ruimte. De fractie wil de
brief betrekken bij de behandeling van het bestemmingsplan buitengebied of op een
ander moment in de adviescommissie. In de agendacommissie wordt besproken op
welke agenda de brief geplaatst zal worden.
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de brief van de Bomen stichting
over i-Tree, briefnummer 7-I-06 betrokken bij de evaluatie richtlijnen hinder en
overlast bomen die in de toekomst nog komt.
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief geplaatst op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil een reactie van de
wethouder.
Op verzoek van de fracties van D66 en SP wordt de brief van P.J. Vos en de brief
van wethouder Wagemakers over een crematorium, briefnummer 7-I-18, geplaatst
worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fracties
willen een reactie van de wethouder.

Op verzoek van de fracties van SP en CDA worden de brieven over verschillende
wegen aan de openbaarheid te onttrekken, briefnummers 7-III-01 t/m 10, geplaatst
op de ijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie van SP wil
weten of er advies is ingewonnen bij de betreffende dorpsraden en wil reageren op
de brieven 1,2,3,5,7,8 en 10 die over recreatie gaan. De fractie CDA heeft begrepen
dat de brieven zijn beantwoord, maar heeft deze nog niet gezien en wil graag weten
wat het antwoord is.
8

Gezondheidsbeleid 2018-2021
Besluit
Unaniem aangenomen

9

Renovatie kleedaccommodatie MOSA’14
Besluit
Unaniem aangenomen

10

Belastingvoorstel 2018
Besluit
Aangenomen
Stemverklaring Beter Oss: de fractie stemt tegen omdat de inflatiecorrectie te hoog
is dan de werkelijkheid

11

Wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB
Besluit
Unaniem aangenomen

12

Fusie Stichting Openbaar Onderwijsgroep en Stichting Katholiek
Basisonderwijs Oss
Besluit
Unaniem aangenomen

13

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening collegebesluit 31 oktober
2017
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring GroenLinks: de fractie wil aan de orde stellen dat ze het jammer
vindt dat vuurwerkvrijezones of andere mogelijkheden voor de beperking van
vuurwerkschade in Oss niet zijn opgenomen in de APV.

14

Proeftuin Ruwaard
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP : De fractie stemt voor het voorstel, maar blijft tegen de heffing
van de eigen bijdrage.

Motie afschaffen eigen bijdrage Wmo niet alleen voor deelnemers Proeftuin
Ruwaard
Besluit
Verworpen
(Voor: SP, Beter Oss, D66, GroenLinks Tegen: CDA, VDG, VVD PvdA)
15

Vaststelling bestemmingsplan Bredeweg 13
Besluit
aangenomen
(Voor: VDG, SP, CDA, VVD, Beter Oss, D66, PvdA. Tegen: GroenLinks)
Stemverklaring SP: De fractie stemt voor het voorstel, maar geeft aan dat het de
laatste keer is dat de fractie op deze plek voor dit soort uitbreidingen zal
meewerken/steunen.
Motie Bredeweg 13 Geffen
Besluit
verworpen
(Voor: GroenLinks, PvdA, Tegen: Beter Oss, D66, VDG, CDA, SP, VVD)

16.a

Windmolenpark Elzenburg-De Geer: ruimtelijk spoor
Besluit
Unaniem aangenomen
Motie energiepark Elzenburg-De Geer
Besluit
Unaniem aangenomen
Amendement budget voor ruimtelijk spoor Elzenburg-De Geer
Besluit
Unaniem aangenomen

16.b

Windmolenpark Elzenburg-De Geer: overeenkomst met Raedthuys over
participatie
Besluit
aangenomen
(Voor: VDG, SP, CDA, PvdA, D66, VVD, GroenLinks. Tegen: Beter Oss)

16.c

Windmolenpark Elzenburg-De Geer: keuze voor ontwikkelmodel voor het
gemeentelijk deel van het windmolenpark
Besluit
Geamendeerd aangenomen
(Voor: VDG, SP, CDA, PvdA, D66, VVD, GroenLinks. Tegen: Beter Oss)
Motie ontwikkelmodellen Elzenburg-De Geer
Besluit
Verworpen
(Hoofdelijke stemming Voor: 15 Tegen: 19)
Amendement (aangepast)keuze ontwikkelmodel windpark
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie betreurt het dat het ontwikkelmodel ‘zelf ontwikkelen’
niet in het amendement is meegenomen. De fractie is blij dat het amendement wel
is opgesteld omdat ECO hiermee een nieuwe kans krijgt. Om die reden zal de fractie
het amendement dan ook steunen

17

Voortgangslijst moties
Besluit
Vastgesteld

18

Moties vreemd aan de orde van de dag
Worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 december 2017

19

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

20

Sluiting

