BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 26 januari 2017
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
Op verzoek van de fractie van de SP wordt de brief van FNV zorg &welzijn, briefnummer 8-I-21,
over informatie over WMO-checklist voor de Huishoudelijke Verzorging geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil weten wat er met
de informatie en het onderzoek gedaan kan worden en of we iets kunnen in Oss met de WMO
checklist.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Benoeming en beëdigen van een raadslid
Voorstel van de Raadsgriffie tot
1. Te verklaren dat het nieuw benoemde lid van de raad voldoet aan de vereisten voor het
raadlidmaatschap;
2. Toe te laten tot de gemeenteraad per 26 januari 2017 mevrouw Broersen, A.M. (Ans), is unaniem
aangenomen.
Havenbeheersverordening
Voorstel van burgemeester en wethouders tot bijgevoegde havenbeheersverordening vast te stellen, is
unaniem aangenomen.
Pivot Park 2.0 – impulsen voor een duurzame exploitatie
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Als onderdeel van het maatregelenpakket dat de provincie neemt ter ondersteuning van Pivot
Park, de provincie een bijdrage te verstrekken gedurende 11 jaren ten behoeve van de
stimulering van het Life Sciences klimaat in Oss en het Pivot Park in het bijzonder;
2. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 93.000 (exclusief indexering);
3. Dit bedrag te dekken uit een voordeel binnen het grondbedrijf (€ 77.500), aangevuld met een
bedrag uit de Economische Reserve (€ 15.500);
4. Het college opdracht te geven de bijdrage verder uit te werken in een overeenkomst;
5. Taken en financiële bevoegdheden over te dragen van OLSP Vastgoed BV naar Pivot Park
Exploitatie BV, zodanig dat het beheer, onderhoud en de investeringen in het vastgoed op Pivot
Park zijn geconcentreerd bij Pivot Park Exploitatie;
6. Acht jaar lang € 25.000 (2017-2024) beschikbaar te stellen om Pivot Park als belangrijk
economisch icoon van de gemeente Oss te ondersteunen in de promotie en branding van het park
en van de aanwezige bedrijvigheid;
7. Dit bedrag te dekken uit de Reserve Economie;
8. Hierop onze begroting aan te passen, is unaniem aangenomen.
Extra krediet voor revitalisering van sportpark De Koppelsteeg.
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een aanvullend investeringskrediet van € 470.000
beschikbaar te stellen voor het optimaliseren van het revitaliseringsprogramma voor sportpark de
Koppelsteeg . De aanvullende middelen te dekken uit het restantkrediet van het project revitalisering
sportpark Amstelhoef zodat er géén aanvullend krediet nodig is, is unaniem aangenomen.
Stemverklaringen:
De fractie van CDA geeft aan dat de fractie sport in het algemeen en buitensport in het bijzonder een
warm hart toedraagt. Met name de laagdrempeligheid is belangrijk. De fractie hoopt dat behalve de
vier genoemde sportparken ook de andere sportparken geholpen worden daar waar het gevraagd
wordt zodat de sport in Oss laagdrempelig beoefend kan blijven worden.
De fractie van D66 is teleurgesteld dat bij een aantal kernen vergeten wordt de sportaccommodaties
op het juiste niveau te brengen; minstens gelijk zoals in Berghem en in Oss.
Verklaring ‘Geen bezwaar’ oprichting nevenvestiging VSO Kentalis
Voorstel van burgemeester en wethouders tot 1. Verklaring van ‘Geen bezwaar’ af te geven voor

oprichting van een nevenvestiging Voortgezet Speciaal Onderwijs Kentalis in Oss, is unaniem
aangenomen.
Evaluatie doorwerking Rekenkameronderzoeken 2011 - 2015
Voorstel tot het rapport van de Rekenkamercommissie Oss evenals de volgende concrete
aanbevelingen van de rekenkamercommissie te onderschrijven:
1. Raad en college: Maak de beoogde rollen van raad, college, organisatie en rekenkamer in de
omgang met rekenkameronderzoek meer expliciet en handel daarnaar, als basis voor constructief
samenspel;
2. Raad: Richt een systematische monitoring in voor opvolging van aanbevelingen uit
rekenkameronderzoek;
3. College van B&W: Geef vanuit een kritische reflectie zoveel mogelijk een inhoudelijke bestuurlijke
reactie op aanbevelingen van de rekenkamer;
4. College van B&W: Geef sturing aan de uitwerking van aanbevelingen uit rekenkameronderzoek,
door dit per onderzoek duidelijk in de organisatie te beleggen, is unaniem aangenomen.
Verordening rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden 2016
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. De verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016
vast te stellen.
2. De eerder vastgestelde verordening rechtspositie wethouders juli 2014 en verordening
rechtspositie raadsleden en commissieleden niet raadslid zijnde gemeente Oss 2014 in te trekken,
is unaniem aangenomen.
Verordening Duurzaamheidsleningen Oss 2017
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. de gewijzigde verordening Duurzaamheidsleningen 2017 vast te stellen;
2. in het gemeentelijk fonds Duurzaamheidsleningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor
de periode tot 1 januari 2018 een bedrag te storten van € 300.000, is unaniem aangenomen.
Amendement Verordening Duurzaamheidsleningen van de fracties SP, GroenLinks en PvdA, is
verworpen. (Voor: SP, GroenLinks, PvdA, Beter Oss. Tegen: VVD, VDG, CDA en D66)
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018
Voorstel om alle actiepunten uit het actieplan opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen verder
uit te werken tot een uitvoeringsplan (inclusief financiële consequenties) en dit een plek te geven in de
Kadernota 2018 zodat op dat moment een integrale afweging gemaakt kan worden over de uitvoering,
is unaniem geamendeerd aangenomen.
Stemverklaringen:
De fractie van CDA: om recht te doen aan het werk van de werkgroep, en het een uitdaging van de
gehele raad is om het opkomstpercentage van de gemeenteraadsverkiezingen te verhogen zal de
fractie voor het aangepaste voorstel stemmen.
De fractie van SP vindt het heel jammer dat de integriteit van de mensen die in de raadswerkgroep
zaten publiekelijk in twijfel wordt getrokken. Bij het fractievoorzittersoverleg komt de fractie hier op
terug.
De fractie van D66 is zeer teleurgesteld als het gaat om de uitkomst van vanavond. De integriteit van
de deelnemers aan de raadswerkgroep staat niet ter discussie. De fractie heeft twijfels over de
terugkoppeling van de leden van de werkgroep naar de fracties toe. Het uitgeklede voorstel doet geen
recht aan de initiatieven die er zijn vanuit de burgers. De fractie stemt voor het uitgeklede voorstel en
zal de vervolgstappen nadrukkelijk volgen.
Amendement Actieplan opkomstbevordering gemeenteraadsverkiezingen van de fracties VDG en SP, is
aangenomen. (Hoofdelijke stemming. Voor: 20 Tegen: 14)
Moties vreemd aan de orde van de dag:
- Motie Onderzoek Lokale campagne alarmnummer 0900-0113 van de fracties D66, VDG, CDA en
Beter Oss is unaniem aangenomen.

-

Motie Nachtelijk spoorverkeer van en naar Elzenburg van de fracties Beter Oss, SP, D66, PvdA en
GroenLinks is verworpen.
(Voor: Beter Oss, SP, D66, PvdA, GroenLinks Tegen: CDA, VVD, VDG)

-

Motie Vriendelijk en Tolerant Oss van de fracties SP en GroenLinks is ingetrokken.

