BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 23 april 2015

De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld:
- Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van de Wmo Oss over het advies beleidsregels Wmo
Oss, briefnr. I 5, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal
Bestuurlijk. De fractie wil de mening van de andere fracties horen.
- Op verzoek van de fractie van de PvdA zal de brief de Wmo-raad Oss, briefnr. I 6, over advies op
nadere regels jeugdhulp gemeente Oss 2015 geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van
de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil graag weten wat het college met het advies
heeft gedaan en wil de mening van de overige fracties weten.
- Op verzoek van de fractie van de SP zal de brief R. Delvax, briefnr. I 8, over financiële problemen
geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De
fractie wil met de andere fracties van gedachten wisselen.
- Op verzoek van de fractie van de PvdA zal de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid te Den Haag, briefnr. I 10, over Rapportage uitvoering Wwb voor jongeren (18 27 jaar) geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken voor de adviescommissie Sociaal
Bestuurlijk. De fractie wil graag horen wat de relatie is met de startersbeurs en de verordening.
- Op verzoek van de fractie van de SP zullen de brieven van Y. van Loon, briefnr. I 17, en van H.
Brekelmans te Maren-Kessel, briefnr. I 20, over het openbaar vervoer in de dorpen geplaatst
worden op de agenda van de op te richten werkgroep ‘Openbaar vervoer’. De fractie wil met de
andere fracties van gedachten wisselen.
- Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van L.J.M. Schrans te Oss, briefnr. I 21, over
vermindering persoonsgebonden budget geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de mening van de andere fracties horen.
- Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van de Kernraad Lithoijen, briefnr. I 26, over de
Voorzieningenkaart 2030 geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de kanttekeningen die geplaatst zijn met de andere fracties
bespreken.
- Op verzoek van de fractie van SP zal de brief van Groep Jacobs, briefnr. III 02, over advies Museum
Jan Cunen, samen met de antwoordbrief van het College van B&W, geplaatst worden op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil beide brieven
bespreken.
- Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van A.M. Versteegh, briefnr. III 12, over
tegemoetkoming huishoudelijke verzorging geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil de mening van de andere fracties horen.

- Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief van AbFab InterMediation, briefnr. III 15, over het
woonwagenbeleid samen met de behandeling van de nota woonwagenbeleid besproken worden.

Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Benoeming burgerlid
Voorstel van de Raadsgriffie tot burgerlid namens de fractie GroenLinks te benoemen mevrouw
Heidi Poessé, is unaniem aangenomen.
Benoeming lid Ombudscommissie
Voorstel van burgemeester en wethouders tot de heer A.A.F.M. Franssen voor de duur van 6 jaar te
benoemen als lid van de Ombudscommissie, is unaniem aangenomen.
Vaststellen van het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 2 Negen Kernen – 2012’
(Kloosterstraat 3 in Megen).
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening 2 Negen Kernen – 2012’ digitaal vast te stellen en
daarbij aan te geven dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKNkaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is
unaniem aangenomen.

Aanwijzing (plv) leden in onderscheidenlijke gemeenschappelijke regelingen
Voorstel van burgemeester en wethouders tot aan te wijzen c.q. voorzover nodig opnieuw aan te
wijzen als (plv) lid van het algemeen bestuur van de navolgende Gemeenschappelijke Regelingen:
1. Veiligheidsregio Brabant-Noord:
Als lid drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester
Als plv lid drs. F.F.G.P. den Brok, wethouder
2. Werkvoorzieningenschap Noord-Oost Brabant
Als lid C.P.W. van Geffen, wethouder Werk en Inkomen
Als plv lid drs. W.P.H.J. Peters, wethouder
3. Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Als lid drs. F.F.G.P. den Brok, wethouder cultuur
Als plv lid drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans, burgemeester
4. Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noord-Oost
Als lid drs. G.W.P. Wagemakers, wethouder verkeer en vervoer
Als plv lid mr. J.L.E.H.H. van der Schoot
5. Heesch West
Als lid drs. G.W.P. Wagemakers, wethouder verkeer en vervoer
Als plv lid mr. J.L.E.H.H. van der Schoot, is unaniem aangenomen.
Verzoek om zienswijze op de gemeentelijke kaders veiligheidsregio en op de actualisatie
van het risicoprofiel 2014 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Een positieve zienswijze te geven op de gemeentelijke kaders veiligheidsregio Brabant-Noord.
2. Aan te geven welke aanvullingen uw raad voorstelt ten aanzien van de gemeentelijke kaders
veiligheidsregio.
3. Aan te geven op welke manier uw raad betrokken wil worden bij de uitwerking van kader 10
over solidariteit.
4. Een positieve zienswijze te geven op de actualisatie van het regionale risicoprofiel, is unaniem
aangenomen.
Met de stemverklaring van de fractie van VDG dat de fractie aan de portefeuillehouder vraagt om,
m.b.t. kader 9 uit de nota, het belang van de vrijwilligers te blijven benadrukken in de regio.
Algemeen belang parkeergarages Wet Markt en Overheid
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Exploitatie van de parkeergarages Bergoss en Oostwal-Oost en het parkeerterrein Jurgensplein
(“de parkeervoorzieningen”) aan te merken als een economische activiteit van algemeen belang.
2. Geen inspraak te houden, is unaniem aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag:
- De motie Bed, Bad en Brood van de fracties van de SP en GroenLinks is verworpen. (hoofdelijke
stemming Voor: 11 Tegen: 23)

