Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

09-03-2017

Locatie

Raadzaal

Tijd

Voorzitter

19:30 - 23:00
Wobine Buijs-Glaudemans

Kenmerk

Omschrijving

2

Vragenhalfuurtje

1
3
4
5
6
7

Opening

Trekking stemcijfer
Mededelingen

Spreekrecht voor het publiek
Vaststelling van de agenda

Benoeming twee leden Ombudscommissie

Besluit

Unaniem aangenomen
8

Lijst ingekomen stukken

Besluit

Op verzoek van de fracties VDG, Beter Oss en CDA wordt de brief van de

Reddingsbrigade Oss over het voortbestaan Nationale Reddingsvloot, briefnr. 7
geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de adviescommissie Sociaal
Bestuurlijk. De fracties willen voorafgaand aan de adviescommissie een
schriftelijk reactie van het bestuur.

Op verzoek van de fracties VDG, PvdA, GroenLinks, D66, SP, Beter Oss en CDA
worden de brieven over parkeerplaatsen Talentencampus, briefnrs. 9, 10, 11,
13 en 13a geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de adviescommissie
Ruimte. De fracties willen voorafgaand aan de adviescommissie een
schriftelijke reactie van het bestuur.

Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt de brief van Houtrookoverlast.nl
over houtrookoverlast, briefnummer 8.I-02, geplaatst op de agenda van de

Agendacommissie. De fractie wil bespreken of dit een onderwerp is voor een

Podiumbijeenkomst en vraagt het College om haar mening of dit een geschikt
onderwerp is. Ook de GGD zou misschien een rol kunnen krijgen in een
podiumbijeenkomst.

Op verzoek van de fractie van de PvdA en SP wordt het antwoord op de artikel
41 vragen over Welzorg, briefnr. 8.II-02 geplaatst op de lijst ingekomen

stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie van PvdA wil dit
met name in het licht van de deadline van 1 april waarbinnen het College een

besluit moet nemen over verlenging. De fractie van de SP wil het proces verder
volgen.
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Op verzoek van de fracties van de PvdA en SP wordt het antwoord op de artikel

41 vragen over Minima kunnen goedkoper lenen, briefnr. 8.11-06 geplaatst op

de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De

fracties willen een inhoudelijke discussie met de raad om te kijken of er een
opdracht aan het College kan worden geformuleerd.

Op verzoek van de fracties van D66 en CDA wordt de brief van Kunst &

Ambachtsgilde Ravenstein over het behoud van Museum van Vlakglas- en

Emaillekunst, briefnr. 8.I-06, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken

van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties willen de vinger aan de
pols houden en het proces nauwlettend volgen.

Op verzoek van de fractie van D66 wordt de brief van Horeca Nederland over
de ontwikkelingen van de Groene Engel, briefnr. 8.I-14 geplaatst op de lijst

ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil

weten wat het standpunt van het college is over de paracommercie en de Groen

Engel.

Op verzoek van de fractie van de SP wordt het antwoord op de artikel 41

vragen over de toekomst voor bomen, briefnr. 8.II-05 geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil het
standpunt van de andere fracties horen.

Op verzoek van de fractie van de SP wordt de brief van W. Jonkergouw over de
aanplant van bomen aan het zandpand Nieuwe Heistraat Piekenhoefstraat en
aan de weg achter de Heuvels, briefnr. 8.III-01 en 02, geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil het
standpunt van het college horen.

Op verzoek van de fractie van de SP wordt het antwoord op de artikel 41
vragen over jeugdzorg, briefnr. 8.II-03, geplaatst op de lijst ingekomen

stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie heeft niet alle

antwoorden gekregen en wil graag een antwoord op de toezegging die gedaan
is tijdens de adviescommissie. De fractie verzoekt om overige stukken over dit
onderwerp toe te voegen. De fractie geeft dit nog door aan de
agendacommissie.

Op verzoek van de fractie Beter Oss worden de brieven van Ossensia over hotel
Luijk, briefnrs. 8.I-05 en 05a, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Ruimte. De fractie heeft vragen aan de wethouder en wil de

mening van de andere partijen horen.
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Vaststellen bestemmingsplan 'Langendonkweg 11 - 13 - 15 - Oss - 2016'

Besluit

aangenomen. (Voor: VDG, CDA, PvdA, VVD, D66, Beter Oss en GroenLinks.
Tegen: SP)
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Toelichting

Stemverklaring SP: De fractie van de SP zal tegen de vaststelling stemmen

omdat de verplichte landschapscompensatie verkeerd is gebruikt, namelijk

voor de aankleding van een gebouw en voor het graven van een sloot . Dit is in
strijd met de Verordening Ruimte. Het gaat om 56.500 euro en dat geld had in
het landschapsfonds moeten worden gestort.
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Mevrouw J.M.H. van de Ven aanwijzen als (plv) lid algemeen bestuur in
onderscheidenlijke gemeenschappelijke regelingen

Besluit

unaniem aangenomen
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Actualisatie financiële verordening

Besluit

unaniem aangenomen.
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Investeringskrediet nevenvestiging Koninklijke Kentalis

Besluit

unaniem aangenomen.
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Nieuwe richtlijn behoeftebepaling voetbal

Besluit

unaniem aangenomen.

Toelichting

Stemverklaring D66: De fractie van D66 is blij met de antwoorden van de

wethouder in de commissie dat de richtlijn slechts een model is waarop je kunt

terugvallen en dat deze niet in beton gegoten is. We kijken gezamenlijk waarbij
we de verenigingen niet opleggen tot het afstoten van velden. De fractie vindt
dat maatwerk het uitgangspunt moet zijn en dat er een goede communicatie
en goed overleg moet zijn.
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Jaarplan en begroting 2017 Regio Noordoost Brabant

Besluit

unaniem aangenomen.
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Verordening vertrouwenscommissie burgemeester 2017

de vergaderstukken worden na besluitvorming openbaar

Besluit

unaniem aangenomen.
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Aanvullingen profielschets herbenoeming burgemeester

de vergaderstukken worden na besluitvorming openbaar

Besluit
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unaniem aangenomen.
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18

18.a

Voortgangslijst moties

Besluit

Vastgesteld.

Moties vreemd aan de orde van de dag
Motie Den Bongerd moet blijven

Besluit

Stemmen staken. De motie zal tijdens de eerstvolgende raadsvergadering
opnieuw in stemming gebracht worden.

Toelichting

Hoofdelijke stemming. Voor: 17 Tegen: 17

Stemverklaring CDA: De Wet passend onderwijs is in 2014 aangenomen. De

scholen moeten een sluitend systeem van zorg hebben. Daar wordt hard aan

gewerkt. De fractie heeft waardering voor de wijze waarop het Hooghuis deze
zorg probeert vorm te geven. Den Bongerd is een hele goede school. Petje af
voor het Hooghuis, maar de raad gaat niet over deze beslissing. Het sluitend

systeem van zorg moet er komen, en als dat niet gebeurt dan zal de wetgever
ingrijpen en niet de gemeenteraad van Oss. Die gaat daar niet over.
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Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

Verordening vertrouwenscommissie burgemeester 2017 en Verordening profielschets
herbenoeming burgemeester zijn besproken en na besluitvorming openbaar
geworden.
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Sluiting

