BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 9 juni 2016
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
Op verzoek van de fracties van de VDG, D66 en SP zal de brief van de klankbordgroep Neerloon,
Overlangel en Keent over sport, leefbaarheid en ontmoeting, briefnummer I-28, geplaatst worden
op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie van de VDG
wil de portefeuillehouder en de overige fracties vragen stellen. De fractie D66 wil weten wat de
mogelijkheden zijn op het gebied van sport, leefbaarheid en ontmoeting. De fractie van de SP
maakt zich zorgen over de leefbaarheid en wil hierover met de overige fracties spreken.
Op verzoek van de fracties van de VDG en D66 zal de brief van Kemperman & Partners Projecten
over windenergieprojecten, briefnummer I-09, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken
van de adviescommissie Ruimte. De fracties willen graag weten wat de status is en wat de relatie
is met windmolens.
Op verzoek van de fractie van de PvdA zal de brief van J. van der Pas, briefnummer I-19 over het
centrum en de Raadhuislaan te plaatsen op de lijst ingekomen stukken bij het behandelen van het
dossier Toekomst visie stadscentrum. De fractie van Beter Oss wil deze brief opnemen op de
voortgangslijst zodat de behandeling gelijktijdig met het dossier stadscentrum behandeld wordt
en de brief niet vergeten wordt.
Op verzoek van de fractie van de PvdA zal de brief van Radar over het eenheidsrapport
discriminatie, briefnummer I-34, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie is benieuwd naar de stand van zaken.
Op verzoek van de fracties van de PvdA en D66 zal de brief van de Sociale Alliantie over lokale
bijdragen aan de strijd tegen armoede, briefnummer I-35, geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties willen de mening van het College
weten en de fractie van D66 wil de speerpunten bespreken.
Op verzoek van de fracties van de PvdA en D66 zal de brief van de Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel over het manifest Samen op de bres voor de markt, briefnummer I-39,
plaatsen op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties
zijn benieuwd naar de stand van zaken.
Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van de Milieudefensie over onderhandelingen over
handelsverdragen met Canada en de Verenigde Staten, briefnummer I-13, geplaatst worden op
de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil graag de
vinger aan de pols houden.
Op verzoek van de fractie van CDA zal de brief van de Kernraad Maren Kessel en Het Wild over de
N625, briefnummer I-40, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de reactie van het College weten.
Op verzoek van de fractie van CDA zal het antwoord van wethouder Den Brok op de artikel 41
vragen over MFA Lith, briefnummer II-07, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil het antwoord met de wethouder bespreken.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Tijdelijke benoeming raadslid
Voorstel van de Raadsgriffie de heer J.J.V. (Jan) van Kreij toe te laten tot tijdelijk raadslid als
bedoeld in artikel X 12 van de Kieswet, is unaniem aangenomen.

Bestemmingsplan 'Spoorpad ongenummerd - Geffen'
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het bestemmingsplan ‘Spoorpad ongenummerd – Geffen’ digitaal vast te stellen zoals
vastgelegd in de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.BPspoorpadonggffVG01 en zoals verbeeld op papier
2. Aan te geven dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKNkaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing
3. Geen exploitatieplan vast te stellen
4. Geen m.e.r. -beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit m.e.r. uit te voeren,
is unaniem aangenomen.
Coördinatiebesluit Nieuw Zevenbergen
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Te bepalen dat het wenselijk is om de voorbereiding en bekendmaking van de volgende
besluiten over het project ‘Nieuw Zevenbergen’ te coördineren op grond van artikel 3.30, lid
1, aanhef en onder b van de Wet ruimtelijke ordening:
a. de bestemmingsplannen voor Nieuw Zevenbergen zelf en die voor de aanpassing van de
geluidszone rond Nieuw Zevenbergen
b. de omgevingsvergunning voor de activiteiten milieu, bouwen, uitweg en kappen
c. de vergunning op grond van de Flora- en faunawet of de nog in werking te treden Wet
Natuurbescherming
2. Te bepalen dat de besluiten uiterlijk worden genomen op 31 december 2017.
3. Dit besluit in werking te laten treden op de dag na de bekendmaking ervan, is unaniem
aangenomen.
Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en
Werkbedrijf Noordoost-Brabant
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De strategische agenda en de hoofdlijnen van de samenwerkingsovereenkomst van het
regionale arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 vast te stellen;
2. In te stemmen met een financiële bijdrage van 1 euro per jaar per inwoner voor de jaren
2017 tot en met 2020 voor de uitvoering van het regionaal arbeidsmarktbeleid en de
coördinatie van het Werkbedrijf Noordoost-Brabant, is unaniem aangenomen.
Structuurplan bomen
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De nota van zienswijzen Structuurplan Bomen vast te stellen.
2. Het Structuurplan Bomen met bijlage vast te stellen, is van de agenda gehaald.
De motie van GroenLinks, Beter Oss en D66 over Monitoren Osse bomen is aangenomen.
(voor: GroenLinks, Beter Oss, D66, CDA, SP, Tegen: VDG, PvdA, VVD)
De motie van D66, VDG, GroenLinks en PvdA over bomen in de polder is aangenomen.
(Voor: D66, VDG, GroenLinks, PvdA, CDA, Beter Oss en VVD. Tegen: SP)
Ontwerpbegroting 2017 en ontwerpbeleidsplan 2017-2020 GR Heesch West
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015, de ontwerpbegroting 2017 en het
ontwerpbeleidsplan 2017-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West.
2. Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2017
3. Een positieve zienswijze in te dienen op het ontwerpbeleidsplan 2017-2020, is unaniem
aangenomen.
De motie van GroenLinks, CDA, D66, Beter Oss, SP, PvdA en VVD over Opstellen business case
voor duurzame energie op Heesch-West is unaniem aangenomen.

Regionale samenwerking Noordoost Brabant / AgriFood Capital - verlenging
convenant 2017-2020
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het college van B&W opdracht te geven om het convenant ‘Regionale samenwerking
Noordoost-Brabant’ (Agrifood Capital) te verlengen voor een periode van vier jaar (20172020);
2. Het convenant op kleine onderdelen aan te passen;
3. De hoogte van de Osse bijdrage aan het Regiofonds vast te stellen op € 3 per inwoner per
jaar voor de periode 2017-2020;
4. De ‘Jaarrekening 2014 Regio Noordoost Brabant’ voor kennisgeving aan te nemen;
5. Het ‘Jaarplan en Begroting 2016 Regio Noordoost Brabant’ voor kennisgeving aan te nemen,
is aangenomen.
(Voor: CDA, Beter Oss, D66, VVD, GroenLinks, PvdA en VDG Tegen: SP)
Stemverklaring SP: SP heeft zich altijd kritisch opgesteld over het nut en de noodzaak van
Agrifood Capital. De laatste tijd lijkt het de goede kant op te gaan met het instellen van het
innovatiefonds, maar dat is nog pril. Voor volgend jaar staat er een evaluatie van Agrifood
Capital gepland. De SP vindt het daarom nu te vroeg om het convenant voor langere tijd te
verlengen. Daarom stemt de SP nu tegen het voorstel.
Stemverklaring VVD: Ook de VVD is kritisch als het gaat om Agrifood Capital. Men ziet wel dat
er goede dingen gebeuren. De fractie heeft een oproep gedaan aan u als bestuurder en aan de
portefeuillehouder om meer helderheid te geven over de toegevoegde waarde voor Oss. Wat
zijn de activiteiten die in dat licht worden uitgevoerd? De VVD betreurt het echt dat er niet
vanuit het college wat meer op is ingegaan. De fractie twijfelde over een mogelijke tegenstem
omdat er ook goede ontwikkelingen gezien worden. Men wil Agrifood wel de kans geven om
zich verder te ontwikkelen. Men stemt daarom wel in met het voorstel maar zal kritisch blijven
en roept het college op om echt in overleg te gaan met Agrifood Capital en naar de raad te
komen met de informatie waar om gevraagd is.
Stemverklaring GroenLinks: Ook GroenLinks heeft geworsteld met het onderwerp Agrifood
Capital. De worsteling zit hierin dat Agrifood Capital een ongelofelijk belangrijke
netwerkorganisatie is voor de toekomstige ontwikkeling van Oss. Aan de andere kant zat de
worsteling in het feit dat de financieringssystematiek die voorligt niet inzichtelijk genoeg is.
Samen met de andere partijen heeft GroenLinks een motie overwogen. Dat is er niet van
gekomen. Uiteindelijk heeft de fractie besloten dat Agrifood Capital als netwerkorganisatie te
belangrijk is om tegen te stemmen. Dit met de opmerking dat we heel erg goed moeten blijven
kijken naar de financieringssystematiek.
Begroting 2017 en Jaarstukken 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)
Besluit van burgemeester en wethouders tot
1. Een positieve zienswijze te geven op de jaarrekening 2015, waarbij het verlies gedekt wordt
door de bestaande reserves.
2. Een positieve zienswijze te geven op de concept begroting 2017 RAV, is unaniem
aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag:
- De motie van Beter Oss over Mestfabriek is unaniem aangenomen.

