Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

Besluitenlijst Gemeenteraad

28-06-2018
19:30 - 23:00
Raadzaal
Wobine Buijs-Glaudemans

1

Opening

2

Vragenhalfuurtje

3

Trekking stemcijfer
7. Maria Dobbelsteen

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek
1 inspreker over agendapunt 29, Coalitieakkoord
1 inspreker over stichting Helpende handen, agendapunt 5

6

Vaststelling van de agenda

7

Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fracties van SP en D66 wordt de brief over onderzoek naar
verbetering van de kosteneffectiviteit van de organisatie en werkprocessen van de
VTH-taken, briefnummer 7-I-9, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Ruimte. De fracties willen van de wethouder horen wat hij met de
adviezen gaat doen.
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief over openbare toiletvoorzieningen,
briefnummer 7-I-14, en het antwoord op de brief geplaatst op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil reageren op de brief en
antwoorden.
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief over geluidsoverlast op 5 mei 2018,
briefnummer 7-III-1, met het antwoord geplaatst op de lijst ingekomen stukken van
de adviescommissie Ruimte. De fractie van SP wil de brief met het daarbij
behorende antwoord bespreken. De fractie van D66 wil de brief betrekken bij het
vast te stellen beleid over evenementen en festivals.
Op verzoek van de fracties van SP, GroenLinks en D66 wordt de brief over het
fietspad Heihoeksingel, briefnummer 7-I-16, geplaatst op de lijst ingekomen stukken
van de adviescommissie Ruimte. De fracties willen weten in hoeverre het plan
verwezenlijkt kan worden.
Op verzoek van de fracties GroenLinks en D66 zal briefnummer 7-III-10 hieraan
toegevoegd worden.
Op verzoek van de fracties van CDA en D66 wordt de brief over Right to Challenge,
briefnummer 7-I-5, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fracties willen de brief bespreken.
Op verzoek van de fractie van D66 wordt de brief over arbitrageprocedure naheffing
Attero 2015, briefnummer 7-I-2, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Ruimte. De fractie wil de stand van zaken weten en wat dit
betekent voor de gemeente Oss.
Op verzoek van de fractie van D66 wordt de brief over Brabant Woont Slim,
briefnummer 7-I-10, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de

adviescommissie Ruimte. De fractie wil weten wat het betekent voor Brabant Woont
Slim en de gemeente Oss.
Op verzoek van de fractie van D66 wordt de brief over nieuwbouwwijk Oijense Zij
Noord, briefnummer 7-III-7, wordt de brief betrokken bij het onderzoek Noordelijke
randweg.
8

Benoeming burgerleden
Besluit
Unaniem aangenomen

9

Jaarverslag en jaarrekening 2017
Besluit
Unaniem aangenomen

10

Actualisatie financiële verordening (art. 212 Gemeentewet)
Besluit
Unaniem aangenomen

11

Eerste financiële tussenrapportage 2018
Besluit
Unaniem aangenomen

12

Verlenging contractduur PwC
Besluit
Unaniem aangenomen

13

Begroting 2019 en beleidsplan 2019 GR Heesch West
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: de fractie stemt in met de begroting maar betreurt het dat geen
rekening is gehouden met windmolens en zonnepanelen, en dat er geen verplichting
komt om zonnepanelen op het dak te leggen. De fractie vindt dit een gemiste kans.

14

Begroting 2019 jaarverslag/jaarrekening 2017 Kleinschalig Collectief
Vervoer (KCV) Brabant Noordoost
Besluit
Unaniem aangenomen

15

Zienswijze op de provinciale omgevingsvisie
Besluit
Unaniem aangenomen

16

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en
Leijgraaf
Besluit
Unaniem aangenomen

17

Jaarplan inclusief begroting 2019 Regio Noordoost Brabant
Besluit
Unaniem aangenomen

18

Begroting 2019 en jaarverantwoording 2017 Veiligheidsregio Brabant
Noord
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: de fractie stemt in met de verhoging van 4 euro per inwoner,

met de notitie dat de fractie zich veel zorgen maakt over de kwaliteit van de
Veiligheidsregio, met name de brandweer. De fractie hoopt dat de problemen
structureel aangepakt worden.
19

Archiefverordening Oss 2018
Besluit
Unaniem aangenomen

20

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant
Besluit
Unaniem aangenomen

21

Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale Ambulance Voorziening
Besluit
Unaniem aangenomen

22

Begroting 2019 en jaarverslag jaarrekening 2017 BHIC
Besluit
Unaniem aangenomen

23

Geldlening Stichting Kringloopbedrijven Maasland
Besluit
Unaniem aangenomen

24

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 RBL BNO
Besluit
Unaniem aangenomen

25

Begroting 2019 en jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost
Brabant
Besluit
Unaniem aangenomen

26

Vaststelling Algemene subsidieverordening Oss 2018
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie stemt in omdat het gaat om de algemene
subsidieverordening. De fractie gaat ervan uit dat de problemen met
muziekverenigingen in Lith, Macharen en Demen zo spoedig mogelijk worden
opgelost.

27

Uitbreiding Hertogin Johanna locatie Aalbersestraat
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring PvdA: De fractie stemt voor het voorstel, maar zoals de fractie in de
commissie heeft aangegeven moeten dit soort zaken integraal in het scholenplan
worden afgewogen om te bepalen waarin je investeert. Er is geen dekking in dit
voorstel, wel een bedrag. We weten pas bij de begroting hoe we dit gaan
financieren, de fractie ziet dit als een risico.
Motie (1) van SP ‘Niets over inwoners’
Unaniem aangenomen

28

Beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp ZIN
2019 en bijstelling budgettair kader 2018
Besluit
Unaniem aangenomen

Stemverklaring SP: De fractie stemt in met het voorstel. De fractie hoopt dat
duidelijk aan de centrumgemeente wordt doorgegeven dat er geen administratieve
fouten meer worden gemaakt zodat de organisaties daar nadeel van ondervinden.
De fractie vraagt aan de wethouder om in het najaar met de raad in gesprek te gaan
over de uitslag van de onderzoeken die de adviesraad gesteld heeft over de
ontwikkeling van de wachtlijst en de toename van de vraag naar jeugdhulp. De
fractie wil ook bespreken wat de gevolgen van de transformatieopdracht
(terugverdienmodel) kunnen zijn voor de organisatie.
Stemverklaring GroenLinks: De fractie stemt in met het voorstel. De bijstelling van
het budgettair kader kan niet langer wachten. De fractie vindt dat het beleid nog
steeds te veel aandacht geeft aan de generalistische zorg en dat de specialistische
zorg veel eerder aan de poort al beschikbaar zou moeten zijn.
29

Coalitieakkoord
Ter bespreking, geen besluitstuk
Motie (2) van SP en PvdA ‘fietspad Kennedybaan’
Ingetrokken
Motie (3) van SP, GroenLinks en PvdA ‘Nee tegen mestverwerkingsfabriek
Elzenburg – De Geer’
Verworpen
(Voor: SP, D66, GroenLinks, PvdA. Tegen: VDG, LOF, VVD, CDA, Beter Oss)
Motie (4A) van SP, GroenLinks. D66, PvdA en LOF ‘help de Helpende
Handen’
Unaniem aangenomen
Motie (5) van D66 ‘Armoedebestrijding door preventie’
Unaniem aangenomen
Motie (6) van D66 ‘Anoniem telefoonnummer armoedebeleid’
Aangenomen
(Voor: D66, VDG, VVD, CDA, Beter Oss Tegen: SP, PvdA, GL, LOF)
Stemverklaring SP: Veel mensen hebben geen geld om de telefoon te gebruiken. De
fractie denkt daarom dat het een overbodige motie is. Op deze manier vinden we
niet de mensen die in armoede zitten, de fractie stemt tegen
Stemverklaring PvdA: Sluiten zich aan bij de stemverklaring van SP.
Stemverklaring CDA: Akkoord met de motie, het voorstel verdient een kans om
onderzocht te worden. Het nummer moet wel gratis zijn, anders streeft het zijn doel
voorbij.
Stemverklaring LOF: Sluiten zich aan bij de stemverklaring van SP.
Motie (7) van D66 ‘Promotie recreatie en toerisme’
Unaniem aangenomen
Stemverklaring CDA: De fractie van CDA ziet de motie als de vraag om verbinding te
zoeken tussen de verschillende gebieden en verschillende initiatieven die wij in Oss
al kennen.
Motie (8) van D66 en GroenLinks ‘Actieplan groene daken en gevels’
Verworpen
(Voor: D66, GroenLinks, PvdA, SP Tegen: VDG, VVD, CDA, LOF, Beter Oss)
Motie (9) GroenLinks, SP en D66 ‘Consequenties voor groen in ruimtelijk
plannen duidelijker in beeld’
Unaniem aangenomen

Motie (10) GroenLinks, SP ‘Visie Toekomst Agrarische Sector’
Unaniem aangenomen
Stemverklaring CDA: Deze visie gaat over een sector die in transitie is. We hebben
een groot buitengebied waar veel mensen wonen, werken en recreëren. Dit
rechtvaardigt volgens de fractie om een actief beleid te voeren als gemeente om te
kijken waar de uitdagingen liggen en dit via een loket of plattelandsmanager die
uitdaging op deze manier ook in beeld te brengen. De fractie steunt de motie.
Stemverklaring VDG: De fractie wil de motie breder zien: we zitten niet op een
eiland, dus het is niet de bedoeling om alleen voor of met de Osse boeren een visie
te ontwikkelen. Met deze opmerking zal de fractie de motie steunen.
Stemverklaring VVD: De fractie ondersteunt de motie en gaat er van uit dat deze
visie ook gebruikt gaat worden voor het invullen van de omgevingsplannen en
andere zaken die spelen. Het is dus niet de bedoeling om een aparte visie alleen
neer te zetten.
Motie (11a) van PvdA ‘Verhogen capaciteit bewaakte fietsenstallingen
Aangenomen.
(Voor: PvdA, VDG, SP, VVD, CDA, Beter Oss, D66. Tegen: GroenLinks, LOF)
Stemverklaring GroenLinks: De fractie zal tegen de motie stemmen omdat er een
duidelijk koppeling wordt gemaakt met het stoppen van het fietsen in het centrum.
Motie (12a) van PvdA, SP en D66 ‘Toegankelijkheid’
Unaniem aangenomen.
Motie (13) van SP, GroenLinks, D66 en LOF ‘nevenfuncties’
Verworpen
(Hoofdelijke stemming Voor:14 Tegen:20 )
Stemverklaring VDG: Het betoog van de portefeuillehouder en de geloofsbrieven die
na zijn gekeken door de geloofsbrievencommissie geven de fractie het vertrouwen
dat alle conform de afspraken is verlopen. De fractie steunt de motie dan ook niet.
Stemverklaring CDA: De fractie begrijpt dat de motie er ligt, maar uiteindelijk is het
een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen dat de wethouder netjes en ordelijk werkt.
De wethouder heeft uitleg gegeven en heeft aangegeven waarom dingen lopen zoals
ze lopen. De fractie heeft het vertrouwen in de wethouder, de motie is dus niet
nodig en de fractie zal dan ook tegen de motie stemmen.
Stemverklaring D66: Volgens de fractie gaat het niet om het vertrouwen. Het gaat
er om dat iedere schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden.
Integriteit staat heel hoog in het vaandel, en iedere suggestie dat er een vorm van
belangenverstrengeling zou kunnen zijn moeten we uit de weg ruimen. Dat is de
reden dat de fractie de motie ondersteunt, het heeft dus niets met persoonlijk
vertrouwen te maken.
Stemverklaring GroenLinks: Het feit dat we het er nu over hebben bij het eerste
openbare optreden van de wethouder laat zien dat die schijn van
belangenverstrengeling heel erg op de loer ligt. Vooral de combinatie van zijn
nevenfunctie met de portefeuille die de wethouder heeft. Op geen enkele manier
mag de schijn worden gewekt, dat is vanavond al aan de hand, daarom ondersteunt
de fractie de motie.
Stemverklaring LOF: De fractie betreurt het dat de motie er moet komen. De
wethouder is makelaar, actief in de gemeente Oss. Over de combinatie hiervan met
de portefeuille ruimtelijke ontwikkeling mag de raad een uitspraak doen. De fractie
betreurt het dat een ander oplossing van de hand wordt gewezen. De wethouder zou
deze werkzaamheden moeten staken, dat is ‘part of the deal’. De wethouder weet
dat heel erg goed. De fractie steunt daarom de motie
30

Voortgangslijst moties
Er zijn de afgelopen periode geen moties afgedaan

31

Moties vreemd aan de orde van de dag
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Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

33

Sluiting

