Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

7 oktober 2021

Tijd

19:30 - 22:15

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Wobine Buijs-Glaudemans

Aanwezigen

S.M.J.N. van den Bergh, L. de Boer, J.G.T.M. Boerboom, E.A.T. Bos, A.M.
Broersen, M.W.C. van Buel-Luijten, R.B.W. van de Camp, I.J.M. van Dinther,
M.J. Dobbelsteen, M.A.M.M. van der Doelen, R. van Doleweerd, A.J.M. Geerts,
M.P.C. van den Heuvel, J.P. Hooiveld, M.T.I.J. Janssen-van Amstel, M. van
Kilsdonk, J.J.V. van Kreij, J.A. van der Leest, A. van der Loop, F.A. Molenkamp,
T.W.M. van Mook, A.M.I. Prinssen, H.M.A. Renders, A.J.T. Ruijs, S.J.
Schoneveld-Peters, A. Smits - van den Berg, G.J. van Valkenburg, W.J.M.
Verhagen, S.N.W. van der Voort, H.J.C. van der Wal, H.A. Warris, H.
Wijnstekers, H.H.P. de Wit-van der Zanden en G.J. Zoll

Afwezigen

G. Wagemakers, J. Keijzer-Nab, L.C.M. van Tilburg

1

Opening

2

Vragenhalfuur
Niet van toepassing

3

Trekking stemcijfer
Nr. 31 , de heer Van der Voort

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek
Mevrouw Janssens, mevrouw Schepers en mevrouw De Kort spreken in
over agendapunt 15. Flexwoningen in de Ruwaard, na afloop bieden ze
handtekeningen aan de voorzitter van de raad aan.

6

Vaststelling van de agenda
Bestemmingsplan Kromstraat Oss – 2021 wordt als hamerstuk (A)
geagendeerd.

6.a

Benoeming burgerleden

Besluit:

Unaniem aangenomen
7

Lijst ingekomen stukken
De lijst ingekomen stukken wordt vastgesteld met de volgende
opmerkingen:
VDG

- Brief over Wat zijn de effecten van Buurtgezinnen in uw gemeente,

briefnummer 7.I.07 betrekken bij het gesprek met Ons Welzijn op 14
oktober.

- Brief over stand van zaken BULDER.nu en subsidieverzoek, briefnummer
7.I.42, agenderen voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. Wat zijn
de mogelijkheden?

- Brief over nieuwbouw Nicolaasschool, briefnummer 7.III.05, agenderen
voor de adviescommissie Ruimte. In de brief staan oude cijfers.

GroenLinks

- Brief over extra opvang en huisvesting asielzoekers, briefnummer

7.I.22, agenderen voor de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. Inclusief
het antwoord van het college.

- Brief over nieuwbouw Nicolaasschool, briefnummer 7.III.05, betrekken
eerstvolgende overleg van de huisvesting van de Nicolaasschool.

Inclusief het antwoord van het college

-Brief 7.II.9, de beantwoording van de artikel 41 vragen over de uitspraak
van de Raad van State over Elzenburg de Geer. De bevestiging van het

beleid van de gemeente over dubbelgebruik wordt schriftelijk door de

wethouder toegestuurd en indien nodig door GroenLinks geagendeerd
voor de adviescommissie Ruimte.
D66

- 7.1.22 opvang is actueel… D66 wil graag op korte termijn een

schriftelijk antwoord hierop

- 7.1.34 pinautomaat plaatsen: heeft de overheid een rol en wat vinden

de overige fracties

- 7.1.43 plan raadhuislaan noord van de Maasvallei: hoe verhoudt dit zich

met de prijsvraag en wat maakt dit initiatief bijzonder

Verder: alle brieven rondom borstonderzoek: D66 wil van de wethouder
weten hoe het nu in Oss gaat mbt dit onderwerp.
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SP

De SP wil graag de ingekomen stukken 7-II-08 (beantwoording art 41-

vragen SP over overslag giftig graan in Oss) samen met 7-III-14 (verzoek

om reactie op parkeren gevaarlijke stoffen op het rangeerterrein) plus het

antwoord van het college op dit verzoek agenderen voor de Commissie
Ruimte. De SP heeft aanvullende vragen en wil graag reageren. Graag
agenderen als BII-stuk.
CDA

Brief 7.I.14 met betrekking tot de standplaats gelden van
de kermis in Herpen naar de adviescommissie.

Brief 7.I.22 over de noodoproep van het COA met daarin de vraag of we

daar als gemeente toch niet onze verantwoordelijkheid in zouden moeten

willen nemen naar de adviescommissie.

Brief 7.I.34 over de verplaatsing pinautomaat aan het Jurgensplein naar
de adviescommissie. De fractie wil weten wat er aan de hand is.

8

Beslissing op bezwaar tegen RES- besluiten

Besluit:

Unaniem aangenomen
9

Beslissing op bezwaar bestendiging voorkeursrecht artikelen 2 en 5 Wet
voorkeursrecht gemeenten t.b.v. Stadsuitbreiding Oss- West

Besluit:

Unaniem aangenomen
10

Beslissing op bezwaar bestendiging voorkeursrecht artikelen 2 en 5 Wet
voorkeursrecht gemeenten t.b.v. Stadsuitbreiding Ravenstein Noordwest

Besluit:

Unaniem aangenomen
11

Coördinatieregeling windpark Elzenburg de Geer

Besluit:

Unaniem aangenomen
12

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling en begroting 2021 en 2022 GGD
Hart voor Brabant

Besluit:

Unaniem aangenomen
13

Bestemmingsplan Dorpshart Geffen 2021

Besluit:

Unaniem aangenomen
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14

Nota 'Participatie onder de Omgevingswet'

Besluit:

Unaniem aangenomen
15

Flexwoningen Ruwaard Oss

Besluit:

Unaniem aangenomen
15.1

Motie Bezwaarprocedure flexwoningen Ruwaard

Besluit:

Ingetrokken
16

Vaststellen bestemmingsplan Kromstraat Oss-2021

Besluit:

Unaniem aangenomen
Stemverklaring:

De fractie van SP vindt de invulling van het terrein achter de Kromstraat
een goede ontwikkeling. De fractie vindt het wel jammer dat de sociale
huurwoningen en de goedkope koopwoningen de hoogst toegestane
geluidsbelasting krijgen. De SP is van mening dat Oss een beter plan
verdient voor de ontwikkeling van meer kwaliteit voor de goedkope

sector en een betere positie van woningcorporaties. Maar we stemmen in

met dit plan.
17

Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied

Besluit:

Unaniem aangenomen
Stemverklaring:

De fractie van SP stemt in met deze gebiedsvisie. Maar de fractie wil
duidelijk een kanttekening maken. Er staat duidelijk vermeld dat er
windmolens gaan komen in de Lithse Polder. Daar is de fractie van SP
geen voorstander van. Dit is een klein onderdeel van de hele gebiedsvisie.
De fractie van SP stemt dus in met de Gebiedsvisie Vitaal Buitengebied
met de kanttekening dat ze tegen de windmolens blijven.
17.1

Amendement Geen horeca op Hoessenbosch

Besluit:

Ingetrokken
18

Nota van uitgangspunten en bevoegdheden omgevingsplan

Besluit:
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Geamendeerd unaniem aangenomen
Stemverklaring:

De fractie van SP stemt in met de Nota omdat er een heleboel goede
dingen in staan. Maar de fractie is het niet eens met het feit dat het

voorbereidingsbesluit, de bevoegdheid daarvan, bij de gemeenteraad

blijft, omdat het volgens de fractie van SP de nadelen daarvan groter zijn

dan de voordelen.
18.1

Amendement Voorbereidingsbesluit blijft bevoegdheid van de
gemeenteraad

Besluit:

Aangenomen
Voor: Beter Oss, CDA, VVD, GroenLinks, D66, VDG, PvdA
Tegen: SP

Stemverklaring:

De fractie van SP steunt het amendement niet omdat het college de

fractie van SP niet heeft overtuigd dat de voordelen groter zijn dan de
nadelen.
19

Voortgangslijst moties
Akkoord met de afdoening van de moties

20

Moties vreemd aan de orde van de dag

20.1

Motie Doortrekken fiets- en wandelpad bij Lithoijen

Besluit:

Unaniem aangenomen
21

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
Niet van toepassing

22

Sluiting
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