BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 17 september 2015
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
Op verzoek van de fracties van VDG en SP zal de brief van Transitiecommissie Sociaal Domein,
briefnr. I 25, over de code verantwoordelijk marktgedrag thuisondersteuning geplaatst worden op
de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties willen het
college vragen hoe de gemeente met de code omgaat.
Op verzoek van de fractie van VDG zullen de brieven van B. Dijk, briefnrs. I 21 en I 27, over
Kanker door hout rook geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil weten hoe het college omgaat met de ingezonden brieven.
Op verzoek van de fracties van PvdA en D66 zal de brief van J. van Gemert en E. Smits, briefnr. I
18, over het voortbestaan van de dinsdag- en zaterdagmarkt in Oss geplaatst worden op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties wil van het college
horen wat er met de zorgen en aanbevelingen van de marktkooplieden wordt gedaan.
Op verzoek van de fractie van PvdA zal de brief van de Provincie Noord-Brabant, briefnr. I 24,
over huisvesting van vergunninghouders geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Ruimte. De fractie is benieuwd of de nieuwe taakstelling haalbaar is.
Op verzoek van de fracties van PvdA en SP zal de brief van de Wmo-raad, briefnr. I 26, over een
advies over 9 onderdelen van de beleidsregels participatiewet geplaatst worden op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties willen het college
vragen wat er met de adviezen van de WMO raad wordt gedaan.
Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van de Provincie Noord-Brabant, briefnr. I 06, over
interbestuurlijk toezicht geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil een reactie van de wethouder.
Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van B. Hoek, briefnr. I 14, over kattenverjagers en
geluidshinder geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie. De fractie
wil de mening van de wethouder en de overige fracties horen.
Op verzoek van de fractie van D66 en SP zal de brief van S. en J. van de Goor, briefnr. I 02, over
het goederenspoor en de geplande nachtritten geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken
Ruimte. De fracties willen een reactie van het college.
Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van Recron, briefnr. I 05, over camperplaatsen en
het algemeen belangbeginsel plaatsen op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Ruimte. De fractie wil de mening van de fracties horen.
Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van de Omgevingsdienst Brabant Noord, briefnr. I
10, over de jaarrekening 2014 en begroting 2016 van de ODBN geplaatst worden op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie. De fractie vraagt aandacht voor het functioneren
van de ODBN.
Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van Waterschap Aa en Maas, briefnr. I 12, over
Samen werken aan water, voor nu en later, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van
de adviescommissie Ruimte. De fractie wil het college vragen hoe om te gaan met de overlast van
overstromingen.
Op verzoek van de fractie van D66 zullen de brieven van familie van de Werken, briefnrs. I 13, I
22 en I 28, over Berghemseweg 1 te Herpen geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van
de adviescommissie Ruimte.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Werkgeverscommissie
Voorstel van de Raadsgriffie voor de duur van de zittingsperiode van deze gemeenteraad te
benoemen:
raadslid A.M.I. (Alfons) Prinssen tot Voorzitter van de Werkgeverscommissie Oss
raadslid M.T.I. J.(Marie-Therese) Janssen- van Amstel, tot lid van de Werkgeverscommissie Oss
raadslid H.A. (Dolf) Warris, tot lid van de Werkgeverscommissie Oss
raadslid J.J. (Jolanda) Schneider, tot lid van de Werkgeverscommissie Oss, is unaniem
aangenomen.

Voorzieningenkaart Ravenstein
Voorstel van burgemeester en wethouders tot de Voorzieningenkaart Ravenstein vast te stellen als
toetsingskader bij investeringsbesluiten in de Ravenstein en de kernen, is unaniem aangenomen.
Met de stemverklaring van D66 dat de fractie er van uit gaat dat de gemeente er streng op toe ziet
dat als het Raadhuis in Ravenstein verkocht of verhuurd wordt net als nu een bijdrage levert aan de
leefbaarheid van het stadje en als hotspot blijft fungeren voor het monumentaal karakter van het
stadje Ravenstein wat weer ten goede komt aan toerisme, horeca en bedrijven. De wethouder
reageerde in de raadscommissie positief op dit punt en daarom heeft de fractie er vertrouwen in dat
het goed komt.
Rapport Rekenkamercommissie Inkoop en Aanbesteding
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
de aanbeveling aan de gemeenteraad zoals verwoord op bladzijde 11 van het hierboven
genoemde rapport, te onderschrijven.
2.
het college van burgemeester en wethouders op te dragen deze aanbeveling uit te werken in
een opinienota en deze aan de gemeenteraad voor te leggen, is unaniem aangenomen.
Aanpassen Re-integratieverordening Participatiewet
Voorstel van burgemeester en wethouders tot de Re-integratieverordening Participatiewet 2015 - 1
vast te stellen, is unaniem aangenomen.
Vaststellen bestemmingsplan 'partiële herziening 1 Buitengebied Lith - 2013'
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
Het bestemmingsplan ‘partiële herziening 1 Buitengebied Lith – 2013’ vast te stellen in de
vorm van de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.HZ1buitengeblth-VG01 en zoals
verbeeld op papier
2.
De zienswijzen te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan partiële herziening 1 Buitengebied Lith – 2013’
3.
De wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp die zijn aangegeven in de ‘Nota
zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan partiële herziening 1 Buitengebied Lith – 2013’
4.
Aan te geven dat in het bestemmingsplan ‘partiële herziening 1 Buitengebied Lith – 2013’
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, is
unaniem aangenomen.
Herstel Exploitatieplan Bedrijventerrein Vorstengrafdonk-Oss-2013
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
Het exploitatieplan ‘Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - Oss - 2013’ opnieuw vast te stellen en
zoals verbeeld op papier.
2.
Aan te geven dat voor het exploitatieplan een ondergrond is gebruikt die ontleend is aan de
GBKN-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing, is unaniem aangenomen.
Vaststelling Bestemmingsplan ‘Horzak-noord-Oss-2015’
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
Het bestemmingsplan Horzak-noord-Oss-2015 digitaal vast te stellen zoals vastgelegd in de
dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.BPhorzaknoord2015-VG01 en zoals verbeeld op
papier
2.
De zienswijzen te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Horzak-noord-Oss-2015’ met de aantekening dat de aanvrager van de bouw
van een woning tussen Macharenseweg 15 en 17 in de gelegenheid wordt gesteld om de gevraagde
bouwmogelijkheid opnieuw te laten beoordelen
3.
De wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp die zijn aangegeven in de ‘Nota
zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Horzak-noord-Oss-2015’
4.
Aan te geven dat 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, is
unaniem aangenomen.
Vaststelling ‘Nota landschapsbeleid – 2015’
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
De Nota landschapsbeleid – 2015 vast te stellen;
2.
De inspraakreactie te beoordelen overeenkomstig de Nota van inspraak ‘Nota landschapsbeleid
- 2015’, wordt vastgesteld, is geamendeerd aangenomen. (Voor: SP, CDA, VDG, PvdA, VVD en
GroenLinks, Tegen: D66 en Beter Oss)
Met de stemverklaring van VDG dat de fractie kan instemmen met de nota, maar niet akkoord is met
de passages in hoofdstuk 7 bladzijde 31 waarin gesteld wordt dat schaalvergroting in de landbouw en
het dempen van sloten en kavelstructuren een bedreiging zijn voor de toekomst
Het amendement (1a) Landschapsbeleid bomen van de fracties van GroenLinks, Beter Oss en D66 is
verworpen. (Voor: PvdA, VVD, D66, Beter Oss en Groen Links, Tegen: SP, CDA en VDG)
Het amendement (2)Maatwerk schone energie van de fractie GroenLinks is aangenomen. (Voor: Beter
Oss, CDA, VDG, PvdA, GroenLinks en VVD, Tegen: SP en D66)
Met de stemverklaring van D66 dat het amendement sympathiek is maar niets toevoegt aan het
staande beleid en dat de fractie daarom tegenstemt.
Vaststelling Structuurvisie Buitengebied Oss - 2015
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
De Structuurvisie Buitengebied Oss – 2015 digitaal vast te stellen zoals vastgelegd in de
dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.SVbuitengebied2015-VG01
2.
De reacties te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota van Inspraak en vooroverleg
ontwerpstructuurvisie Buitengebied Oss – 2015’
3.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aan te brengen zoals die zijn aangegeven in de
‘Nota van Inspraak en vooroverleg ontwerpstructuurvisie Buitengebied Oss – 2015’
4.
Te bepalen dat de Structuurvisie Buitengebied Oss – 2015 in werking treedt daags na afloop
van publicatie onder intrekking van de ‘Structuurvisie Buitengebied Lith’ (2010), Structuurvisie
‘bebouwingsconcentraties buitengebied Oss 2010’, de ‘Uitgewerkte visie tussengebied Geffen – Oss’
(Maasdonk 2008), ‘Structuurvisie Buitengebied’ (Maasdonk 2009) en de ontwikkelingsvisie
‘Buitengebied in beweging Oss’ (2008) met dien verstande dat de ‘Uitgewerkte visie tussengebied
Geffen – Oss’, Maasdonk 17 juni 2008, en (de Uitvoeringsparagraaf van) de Structuurvisie
Buitengebied van Maasdonk uit 2009 voor de afwikkeling van lopende projecten en afspraken blijft
gelden, is aangenomen. (Voor: VVD, VDG, CDA en Beter Oss, Tegen: SP, GroenLinks, D66 en PvdA).
Het amendement (3) Omvang bouwvlak Structuurvisie Buitengebied Oss – 2015 van de fracties SP,
PvdA en GroenLinks is verworpen.(Voor: SP, PvdA en GroenLinks, Tegen: VDG, VVD, D66, Beter Oss
en CDA)
Het amendement (4) 250 meter zones Structuurvisie Buitengebied Oss – 2015 van de fracties van SP,
D66, PvdA en GroenLinks is verworpen na hoofdelijke stemming.(Voor 14, Tegen 22)
Het amendement Weidegang (5)van de fractie GroenLinks is verworpen. (Voor: GroenLinks en PvdA,
Tegen: D66, VVD, VDG, CDA, Beter Oss en SP)
Met de stemverklaringen van D66 en SP dat de fracties tegen het amendement stemmen omdat het
amendement niet de lading dekt die bedoeld is
Moties vreemd aan de orde van de dag
De motie (1) Omzetten uitspraak rechter PGB budget naar regulier beleid van de fracties PvdA en
SP is verworpen. (Voor: PvdA, GroenLinks, D66, SP en Beter Oss, Tegen: VDG, CDA en VVD).

