BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 4 februari 2016
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
Op verzoek van de fractie van het CDA zal de brief van de Raad van State te Den Haag over het
bestemmingsplan Lith Centrum 2014, briefnummer III 01, geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil weten wat voor gevolgen de uitspraak
heeft voor de planning van de ontwikkelingen.
Op verzoek van de fractie van het CDA de brief van de Raad voor het openbaar bestuur over
advies wisselwerking t.a.v. de gemeenteraad, briefnummer I 19, agenderen voor de
adviescommissies van 24 maart 2016 om te betrekken als de gemeenschappelijke regelingen aan
de orde zijn.
Op verzoek van de fractie van de PvdA zal het antwoord van wethouder Peters op de artikel 41
vragen van de fractie PvdA over Mantelzorglunch, briefnummer II-4, geplaatst worden op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de mening van de
overige fracties horen over beantwoording en de follow up van de mantelzorgcomplimenten in
Oss.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Benoemen en beëdiging van een nieuw raadslid
Voorstel van de raadsgriffier
1. te verklaren dat het nieuw benoemde lid van de raad voldoet aan de vereisten voor het
raadslidmaatschap
2. toe te laten tot de gemeenteraad per 4 februari 2016 de heer A.J.M. Geerts (Adrie), is
unaniem aangenomen.
Tijdelijke benoeming en beëdigen van een nieuw raadslid
Voorstel van de raadsgriffier de heer J.J.V. van Kreij toe te laten tot tijdelijk raadslid als bedoeld
in artikel X 12 van de Kieswet, is unaniem aangenomen.
Benoeming burgerlid P. Westerveld
Voorstel van de raadsgriffier tot burgerlid te benoemen de heer P.A. Westerveld namens de
fractie SP, is unaniem aangenomen.
Aanwijzing loco-griffiers
Voorstel van de raadsgriffier
1. Met ingang van 4 februari 2016 in te trekken het raadsbesluit van 15 oktober 2009 over de
aanwijzing van achtereenvolgens de loco-griffiers R.J. Huldman en M.G.J. Beijers-Steeghs.
2. Met ingang van 5 februari 2016 achtereenvolgens aan te wijzen als loco-griffiers, mevrouw
M.G.J. Beijers-Steeghs en N. Hazelzet, is unaniem aangenomen.
Uitbreiden bebouwde komgrenzen (Wegenverkeerswet) Dorpenweg DeursenDennenburg en Ravenstein
Voorstel van burgemeester en wethouders tot de bebouwde komgrenzen zoals bedoeld in artikel
20a van de Wegenverkeerswet 1994 op de Dorpenweg bij Deursen-Dennenburg en Ravenstein
uit te breiden conform de tekeningen, is unaniem aangenomen.
Vaststellen visie zone Oss-Berghem
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
De visie zone Oss-Berghem vast te stellen.
2.
De visie zone Oss-Berghem te gebruiken als uitgangspunt voor de uitwerking van de
verschillende deelgebieden.
3. De visie zone Oss-Berghem te gebruiken als basis voor het opstellen van een
ontwerpbestemmingsplan voor het plangebied, is unaniem aangenomen.

Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied Maasdonk, herziening
Elst 15a Geffen'
Voorstel van burgemeester en wethouders tot het bestemmingsplan ‘Buitengebied Maasdonk,
herziening Elst 15a Geffen’ gewijzigd vast te stellen zoals vastgelegd in de dataset met het
identificatienummer NL.IMRO.0828.BPBG2010PP000030-VG03 en zoals verbeeld op papier, is
unaniem aangenomen.
Herziening Algemene Plaatselijke Verordening Oss
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
De nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 2016 (APV) vast te stellen en de huidige APV
2014 in te trekken.
2.
De bijbehorende toelichting vast te stellen, is unaniem aangenomen.
Stemverklaring: D66 ziet geen reden om tegen de herziening APV 2016 te stemmen. De fractie is
blij met de herziening met betrekking tot de aanpassingen van het prostitutiebeleid. Wel wil de
fractie graag aandacht voor formeel beleid ZZP thuiswerkers, de locaties in de binnenstad en het
buitengebied.
Uittreding en wijziging Gemeenschappelijke Regeling BHIC
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
Uit de huidige regeling te treden en in te stemmen met het feit dat deze uittreding niet leidt
tot financiële gevolgen;
2.
Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 61, tweede lid, van de
Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen in te stemmen met de
uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk,
Grave, Haaren, Landerd, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Michielgestel, Sint
Oedenrode, Uden, Veghel en Vught uit de Regeling Brabants Historisch Centrum;
3.
Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 61, tweede lid, van de
Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen in te stemmen met de
toetreding van de dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel tot
de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum;
4.
Het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 61, tweede lid, van de
Wet gemeenschappelijke regelingen toestemming te verlenen tot wijziging van de Regeling
Brabants Historisch Centrum overeenkomstig de bijgevoegde concept-gemeenschappelijke
regeling.
5.
Kennis te nemen van de wijziging van de Regeling Brabants Historisch Centrum tot de
Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum, is unaniem
aangenomen.
Invoering Wet taaleis
Voorstel van burgemeester en wethouders tot instemmen met de afstemmingsverordening 2016,
is unaniem aangenomen.
De motie van SP en PvdA over specifiek maatwerk Wet Taaleis WWB is ingetrokken
Beleidsnota leerlingenvervoer
Voorstel van burgemeester en wethouders tot het vaststellen van de beleidsnota, is unaniem
aangenomen.
Stemverklaring: PvdA wil haar zorgen uiten over het oprekken van de grens van 3 naar 6 km,
met name omdat de ouders hierover ook hun zorgen hebben geuit. De fractie hoopt dat het
maatwerk dat de wethouder heeft aangekondigd ruimhartig zal worden toegepast.

Bestemmingsplan Berghemseweg / Heiweg
Over het voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het bestemmingsplan ‘Berghemseweg-Heiweg – Herpen – 2016’ vast te stellen in de vorm
van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.BPbghwgheiwghrp-VG01 en
zoals verbeeld op papier
2. De zienswijzen te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan ‘Berghemseweg-Heiweg – Herpen – 2016’’
3. De wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp die zijn aangegeven in de ‘Nota
zienswijzen en wijzigingen ‘ontwerpbestemmingsplan ‘Berghemseweg-Heiweg – Herpen –
2016’’
4. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die
ontleend is aan de GBKN-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing
5. Geen exploitatieplan vast te stellen
6. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren,
heeft de gemeenteraad het volgende besluit unaniem genomen:
Besluit:
1.
Het bestemmingsplan ‘Berghemseweg-Heiweg – Herpen – 2016’ niet vast te stellen;
2.
De ingediende zienswijzen, voor zover deze betrekking hebben op de verbetering van de
entree van Herpen, gegrond te verklaren.
De motie van Beter Oss, PvdA, D66 en GroenLinks Onderzoek van de raad is verworpen.
(Voor: Beter Oss, PvdA, D66, GroenLinks en SP. Tegen: VDG, CDA en VVD)

Moties vreemd aan de orde van de dag
- De motie van GroenLinks en SP over Reikwijdte TTIP verdrag, is ingetrokken
- De motie van GroenLinks, VVD, SP en D66 over Veilige oversteek naar cultuur, is aangenomen
(Voor: GroenLinks, VVD, SP, D66, Beter Oss en PvdA. Tegen: CDA en VDG )
- De motie van Beter Oss, SP, VDG en PvdA over Inentingen baarmoederhalskanker in Oss, is unaniem
aangenomen.

