Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

01-06-2017
19:30 - 23:15
Raadzaal
Wobine Buijs-Glaudemans

Kenmerk
01
02

Omschrijving
Opening
Vragenhalfuurtje
De fracties van D66 en SP hebben gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje om het
college vragen te stellen.

03
04
05
06

Trekking stemcijfer
Mededelingen
Spreekrecht voor het publiek
Vaststelling van de agenda
Besluit
Vastgesteld

07

Lijst ingekomen stukken
Besluit
Categorie I
Op verzoek van de fracties van de SP, Beter Oss, D66 en VDG wordt de brief van de
bewonersgroep project Kapelsingel/Singel 40-45, briefnummer 7-I-21, geplaatst op
de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fracties willen de
vinger aan de pols houden en een antwoord van de wethouder over de gang van
zaken. De VDG verzoekt de Voorzitter van de raad om over te brengen aan de
wethouder dat er geen onomkeerbare stappen worden genomen tot dat het
besproken is.
Op verzoek van de fractie van het CDA wordt de brief van Natuurmonumenten over
het Aanvalsplan Landschap, briefnummer 7-I-13, geplaatst op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil de mening van de andere
fracties horen.
Op verzoek van de fractie van de SP wordt de brief van de Adviesraad Sociaal
Domein over advies Inclusiebeleid deel 2, briefnummer 7-I-31, betrokken bij
besluitvorming Sociaal Domein. De fractie wil de brief betrekken bij besluitvorming
jeugdzorg en de training van personeel met de andere fracties bespreken.
Op verzoek van de fractie van de SP wordt de brief van A. van de Wetering over
huisvesting huurwoningen, briefnummer 7-I-22, geplaatst op de lijst van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de huisvestingsproblemen
bespreken met de andere fracties en de wethouder.
Categorie II
Op verzoek van de fracties Beter Oss en SP wordt het antwoord op de artikel 41
vragen over verbod op asbestdaken, briefnummer 7-II-03, geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie van Beter
Oss wil nadere vragen aan de wethouder stellen en de fractie van de SP wil het
onderwerp met de andere fracties bespreken.
Op verzoek van de fractie van de VVD wordt het antwoord op de artikel 41 vragen
over de gemeente Oss en de Van Deursen Group, briefnummer 7-II-7, geagendeerd
voor het fractievoorzittersoverleg om nader te bespreken.
Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt het antwoord op de artikel 41 vragen
over toegankelijkheid stemlokalen, briefnummer 7-II-02, geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil, gelet
op de komende verkiezingen, van gedachten wisselen met de andere fracties of er
voldoende inzet van het College is geweest op dit onderwerp.
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Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt het antwoord op de artikel 41
vragen over bomenbeleid en inspraak inwoners, briefnummer 7-II-04, geplaatst op
de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil de
mening van andere fractie weten over beeldbepalende bomen. Ook wil de fractie
met de andere fracties van gedachten wisselen over bomenbeleid in verhouding tot
actief burgerschap en overheidsparticipatie.
Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt het antwoord op de artikel 41 vragen
over Uitspraak Raad van State Entree Herpen, briefnummer 7-II-05, geplaatst op de
lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil van
gedachten wisselen met de andere fracties en de portefeuillehouder over de inzet
van het College om er met de andere partijen uit te komen, én over de onvolledige
beantwoording van de artikel 41 vragen.
Categorie III
De fractie van het CDA verzoekt het college om een afschrift van het antwoord op de
brief van A. Cornelissen over de verkeersveiligheid in de Willandstraat, briefnummer
7-III-3, naar de raad te sturen.
08

Aanpassing aanwijzing categorieen artikel 6.5 lid 3 van het Besluit
Omgevingsrecht
Besluit
Unaniem aangenomen

09

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mettegeupel-Oost-Oss-2016
Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring
SP kan instemmen met het plan. Het valt wel op dat het advies van de wijkraad
ontbreekt en de fractie van SP wil de wethouder oproepen om met de ontwikkelaar
te bekijken of een deel van de koopwoningen omgezet kunnen worden in
huurwoningen.

10

Coördinatiebesluit windparken Elzenburg-De Geer
Besluit
Unaniem aangenomen.

11

Beleidskader aangepast sporten
Besluit
Geamendeerd Unaniem aangenomen.
(NB: PvdA was niet aanwezig bij de stemming)
Het amendement ‘Geef aangepast sporten een podium’ van de fracties SP, D66,
VDG, PvdA, Beter Oss, CDA en GroenLinks is unaniem aangenomen.
(NB: PvdA was niet aanwezig bij de stemming)

12

Extra budget kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid
Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring:
SP voelt zich voor het blok gezet door de noodzaak voor een snelle uitvoering van
het beleid. SP heeft er moeite mee dat de Klijnsma gelden niet direct ten goede
komen aan de kinderen, want indirect gaat er geld naar Oss innoveert voor vier jaar.
SP wil goed geïnformeerd worden over de projecten die hieruit voortkomen. De SP
mist in het stuk de noodzaak om samen te werken met stichting leergeld,
jeugdsportfonds, jeugdcultuurfonds, nationaal fonds kinderhulp en stichting jarige
job. De SP kan niet instemmen met het reserveren van 100.000 euro voor vier jaar
voor Oss innoveert, dat is conform het advies van de adviesraad Sociaal Domein.
Maar gezien de noodzaak voor uitvoering van dit beleid stemt de SP toch in met het
voorstel.
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VDG wil dat er gewerkt wordt om aan de voorkant te voorkomen dat armoede
ontstaat. VDG roept het College op om hiervoor uit het budget geld beschikbaar te
stellen.
PvdA geeft aan kritisch te zijn op de besteding van de Klijnsma gelden. PvdA wil dat
alle gelden concreet bruikbaar aan de doelgroep besteed moeten worden. PvdA zal
hierop toetsen en wil dat er niet meer dan 10% naar overhead gaat. PvdA kan
akkoord gaan met de gelden voor Oss innoveert voor het eerste jaar, maar zal ook
hier kritisch toetsen of de gelden goed besteed worden. PvdA geeft als suggestie
mee het jeugdeducatiefonds en huiswerkbegeleiding omdat onderwijs ook de sleutel
is om uit armoede te komen.
D66 sluit zich aan bij PvdA en SP. Er is veel schaamte bij mensen die moeten
toegeven dat ze het niet meer kunnen betalen. D66 wil het college adviseren een
krantje of folder te maken met alle mogelijkheden (o.a. fondsen) waar men hulp kan
krijgen, misschien met één centraal telefoonnummer, zodat mensen anoniem
kunnen aangeven dat ze hulp nodig hebben, zonder dat ze mee moeten doen aan
openbare projecten.
13

Kadernota 2018 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO)
Besluit
Unaniem aangenomen.

14

Ondertekening raadsbesluiten
Besluit
Unaniem aangenomen.

15

Aanbevelingen Ombudscommissie Jaarverslag 2016
Besluit
Unaniem aangenomen.

16

Speelruimtebeleid in Oss
Besluit
Unaniem aangenomen.
Stemverklaring:
Beter Oss zal voor de notitie stemmen, met de aantekening dat de fractie het niet
eens is met het aantal speelplekken dat gaat verdwijnen door het centreren.
PvdA en D66 sluiten zich aan bij de stemverklaring van Beter Oss.
Motie Behoud speelvoorziening van de fractie PvdA is verworpen.
(Voor: PvdA, VVD, D66 en Beter Oss. Tegen: SP, VDG, GroenLinks, CDA)

17

Vaststelling bestemmingsplan Kom-Geffen-2016
Besluit
Unaniem aangenomen.

18

Voortgangslijst moties
Besluit
Vastgesteld
De fractie van het CDA verzoekt de motie G1000 van de voortgangslijst te
verwijderen.
De heer Molenkamp zal als Voorzitter van de raadswerkgroep opkomst verkiezingen
dit verzoek eerst voorleggen aan de raadswerkgroep. Hij stelt voor om daarna in de
Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk van 22 juni 2017 te bespreken of de motie
inderdaad van de voortgangslijst kan.

19

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie Oss als vestigingsplaats voor European Medicines Agency (EMA) van de
fracties VVD, GroenLinks, CDA, D66, PvdA en SP is ingetrokken.
Het onderwerp wordt geagendeerd voor de Agendacommissie om te agenderen voor
een raadscommissie.
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Motie aandacht voor legalisering medicinale cannabis van de fracties D66,
GroenLinks, PvdA, VDG en VVD is ingetrokken.
Motie Molens voor Oss van de fractie SP is ingetrokken.
Motie Instandhouding Maasveren van de fracties VDG, PvdA, SP en D66.
Unaniem aangenomen
(NB: PvdA was niet aanwezig bij de stemming)
Stemverklaring:
VVD zal voor de motie stemmen met de kanttekening dat deze motie niet de basis
kan zijn om een andere bestuurlijke relatie met de stichting Maasveren aan te gaan.
Ook stemt de VVD niet in met de overwegingen, maar omdat de fractie wel de
mogelijkheden voor een financiële bijdrage wil bekijken zal de fractie de motie
steunen.
19.a

Benoeming burgerlid mevrouw Chantal den Brok
Besluit
Unaniem aangenomen.

20
21

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
Sluiting

