Besluitenlijst Gemeenteraad
Datum

4 oktober 2018 (geschorst en voortgezet op 11 oktober 2018)

Tijd

19:30 - 23:30 (11 oktober 19:30-23:15)

Locatie

Raadzaal

1

Opening

2

Vragenhalfuurtje
De fractie van SP heeft gebruik gemaakt van het vragenhalfuurtje om het college
vragen te stellen.

3

Trekking stemcijfer
16, mevrouw Keijzer - Nab

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek
-

1 inspreker over ingekomen brief 7-1-21: tentoonstellen roofvogels

-

1 inspreker over plannen voor de bouw van sociale huurwoningen aan
Havikskruid en Speenkruid

-

1 inspreker over Den Bongerd

-

1 inspreker over ingekomen brief 7-I-34: huisvesting Modelbouwvereniging
De Wissel

6

Vaststelling van de agenda

7

Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fracties van SP, GroenLinks en D66 worden de brieven over een
bewuster insectenbeheer, briefnummers 7-I-04 en 7-I-19, geplaatst op de lijst
ingekomen stukken voor de adviescommissie Ruimte. De fracties willen graag een
reactie van het college op alle punten die genoemd zijn en weten wat met de
gemeente met deze ideeën doet.
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief over de ontwerp herziene begroting
2018 en de ontwerpbegroting 2018 van ODBN, briefnummer 7-I-25, geplaatst op
de lijst ingekomen stukken voor commissievergadering waarin de begroting wordt
besproken.
Op verzoek van de fractie van SP wordt de brief over de Omgevingswet en beweegen speelruimte, briefnummer 7-I-31, als ingekomen brief geagendeerd voor de

raadswerkgroep Omgevingswet.
Op verzoek van de fracties van SP, PvdA en D66 wordt de brief over huisvesting
Modelbouwvereniging De Wissel, briefnummer 7-I-34, geplaatst op de lijst
ingekomen stukken voor de adviescommissie Ruimte. De fractie van SP wil graag
horen wat er uit het gesprek is gekomen en of er vorderingen zijn. De fractie van
PvdA wil weten of het college hierin kan bemiddelen. De fractie van D66 wil weten
hoe het contact met de portefeuillehouder hierover verloopt en of er voorlopige
oplossingen zijn voor de vereniging.
Op verzoek van de fractie van SP wordt het antwoord op de artikel 41 vragen over
vaccinatie geiten tegen Q-koorts, briefnummer 7-II-19, geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie heeft
vragen aan de wethouder.
Op verzoek van de fractie van SP wordt het antwoord op de artikel 41 vragen over
toezicht varkensstallen, briefnummer 7-II-22, geplaatst op de adviescommissie
Ruimte. De fractie wil reageren of de brief.
Op verzoek van de fracties SP en D66 wordt het antwoord op de artikel 41 vragen
over Helpende Handen, briefnummer 7-II-10, geplaatst op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. Omdat de oplossing er nog niet
is willen de fracties de stand van zaken blijven volgen. De fractie van D66 wil weten
of er voorlopige oplossingen zijn voor de vereniging.
Op verzoek van de fracties SP, GroenLinks en D66 worden de brieven over
evenementen beleid, briefnummers 7-I-17, 7-I-21, 7-I-23, 7-II-18, 7-II-20 en 7-II21, geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de commissie Sociaal Bestuurlijk.
De fractie wil de input betrekken bij het nieuwe evenementenbeleid.
De fractie van GroenLinks wil een inhoudelijke reactie op briefnummer 7-II-18.
De fractie van D66 wil de relatie tussen briefnummer 7-I-23 en het nieuwe
evenementenbeleid bespreken. De fractie van D66 wil graag dat er in het nieuwe
evenementenbeleid iets opgenomen wordt over dierenwelzijn.
Op verzoek van PvdA wordt de brief over oudervriendelijk bestuursakkoord,
briefnummer 7-I-02, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil kijken of genoemde elementen in
het beleid van Oss kunnen worden meegenomen.

Op verzoek van de fracties PvdA en VDG wordt de brief over een locatie voor een
recreatiepark, briefnummer 7-I-10, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Ruimte. De fractie PvdA vindt het mooie kans voor Oss en wil het
college vragen proactief mee te denken.
De fractie van VDG wil de mening van de andere fracties horen.
Op verzoek van de fracties GroenLinks, LOF en D66 wordt de brief over de financiële
behoefte die nodig is voor het centrum van Oss, briefnummer 7-I-27, geplaatst op
de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie
GroenLinks wil graag een reactie van de andere partijen.
De fractie LOF wil graag een begeleidende notitie van het college en deze samen
met de brief bespreken.
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de brief over twee kerncentrales in
België, briefnummer 7-I-42, geplaatst op de lijst ingekomen stukken voor de
adviescommissie Ruimte. De fractie wil afwegen of dit voor Oss ook zinvol is.
Op verzoek van de fracties PvdA en D66 wordt de inspreekreactie over plannen
bouw van sociale huurwoningen Havikskruid en Speenkruid geplaatst op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte.
8.a

Benoeming burgerleden
Besluit
Unaniem aangenomen

8.b

Benoeming leden Rekeningcommissie
Besluit
Unaniem aangenomen

9

Rekenkamerrapport Goede Raad voor de Omgevingswet
Besluit
Unaniem aangenomen

10

Vaststellen bestemmingsplan 'Ontwikkelingenplan Buitengebied Oss - 2018'
Besluit
Unaniem aangenomen

11

Vaststellen bestemmingsplan ‘Kasteel Oijen – 2017’
Besluit
Unaniem aangenomen

12

Aanwijzing (plv) leden in algemeen bestuur gemeenschappelijke regelingen
Besluit
Unaniem aangenomen

13

Rapport Rekenkamercommissie What's in it for Oss
Besluit
Unaniem aangenomen

14

Beleidskader Integrale Veiligheid, Uitvoeringsprogramma Integrale
Veiligheid en ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost Brabant
Besluit
Unaniem aangenomen

14.1

Huisvesting ODBN
Besluit
Aangenomen
(Voor: PvdA, CDA, VDG, Beter Oss, VVD, LOF en GroenLinks. Tegen: D66, SP)
Stemverklaring LOF: LOF zal voor het voorstel stemmen om dit college de kans te
geven om de ODBN binnen te halen. De manier waarop het is gegaan is jammer
maar het resultaat telt nu en daar gaan we voor.
Stemverklaring SP: De SP zal tegen stemmen om de genoemde redenen. Zij vinden
het een te grote aanslag voor Oss. De fractie had het beter gevonden als het onder
alle deelnemende gemeenten was verdisconteerd.
Stemverklaring D66: D66 is tegen het voorstel omdat het College niet in staat
geweest is om de raad integraal te laten wegen of dit geld wel naar de ODBN alleen
moet.

14.1a

Amendement huisvesting ODBN
Besluit
Verworpen
(Voor: LOF, SP, PvdA, D66. Tegen: Beter Oss, CDA, VDG, VVD, GroenLinks )
Stemverklaring GroenLinks: De fractie is voor de gedachte van het amendement, de
fractie wil graag een bijdrage vragen van de ODBN, maar vindt een bedrag van
1000.000 uitsmeren over drie jaar niet reëel voor de staat van het gebouw.

15

Vervolgverkenning grootschalige energieopwekking in Geffense, Lithse en
Rosmalense polders
Besluit
Unaniem aangenomen

15.a

Amendement SP Vervolgverkenning grootschalige opwekking duurzame
energie in de polder
Besluit
Ingetrokken

15.b

Motie Participatie
Besluit
Aangenomen

(Voor: GroenLinks, Beter Oss, VDG, CDA, D66 LOF VVD SP Tegen: -)
Stemverklaring PvdA: De fractie zal zich onthouden van stemming omdat de motie
multi-interpretabel is en dus niet duidelijk is waar voor- of tegen gestemd wordt.
15.c

Amendement PvdA Vervolgverkenning grootschalige opwekking duurzame
energie in de polder
Besluit
Ingetrokken

16

Ontmoeten in de Ruwaard - Wijkcentrum D'n nieuwe Iemhof
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie zal voor het voorstel stemmen met de kanttekening
dat de fractie bezwaar maakt tegen de wijze waarop de kwartiermaker wordt
voorzien in de functie en over het proces zoals het gelopen is.

16.a

Amendement Kwartiermaker
Besluit
Verworpen
(Voor: D66, GroenLinks, SP en PvdA Tegen: Beter Oss, VDG, LOF, VVD en CDA)

16.b

Amendement Ons Huis van de Wijk
Besluit
Aangenomen
(Voor: SP, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 Tegen: Beter Oss, VDG, LOF en VVD)

16.c

Motie Financiering D’n nieuwe Iemhof
Besluit
Unaniem aangenomen

16.d

Motie duurzaam ontmoeten in D’n Nieuwe Iemhof
Ingetrokken

17

Voortgangslijst moties
Besluit
Vastgesteld

18

Moties vreemd aan de orde van de dag

18.a

Motie Bongerd moet blijven
Besluit
Verworpen
(Voor: SP en D66 Tegen: GroenLinks, PvdA, Beter Oss, CDA, VVD, LOF en VDG)
Stemverklaring PvdA: De fractie waardeert de inzet van de SP. Er moet een
discussie worden gevoerd over het beste onderwijs voor de doelgroep.

Stemverklaring GroenLinks: De fractie vindt dat de motie te veel blijft hangen op het
punt van de locatie. Er moet een goede discussie komen over het beste onderwijs
voor de doelgroep.
Stemverklaring SP: De raad heeft de verantwoordelijkheid om goed te kijken wat
hier in Oss het beste is om te doen. De fractie roept de overige fracties op om in het
belang van alle leerlingen met een hele volle rugzak deze motie te steunen.
18.b

Motie Pilot religieus Erfgoed
Besluit
Unaniem aangenomen

18.c

Motie Kinderpardon
Besluit
Aangenomen
Hoofdelijke stemming Voor: 20 Tegen: 16

18.d

Motie Voortgang plannen Walkwartier
Besluit
Verworpen
(Voor: LOF, SP, GroenLinks, D66 en PvdA Tegen: Beter Oss, CDA, VDG en VVD)

18.e

Motie Voortgang plan Crematorium Docfalaan
Besluit
Verworpen
(Voor: LOF, D66, GroenLinks, PvdA Tegen: SP, Beter Oss, VDG, VVD, CDA)

19

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
De geheimhouding over het besprokene van de besloten raadsvergadering van
dinsdag 4 september 2018 is opgeheven.

20

Sluiting

