Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

Besluitenlijst Gemeenteraad
02-11-2017
19:30 - 23:00
Raadzaal
Wobine Buijs-Glaudemans

Kenmerk
1

Omschrijving
Opening

2

Vragenhalfuurtje

3

Trekking stemcijfer

4

Mededelingen

5

Spreekrecht voor het publiek

6

Vaststelling van de agenda
Besluit
Vastgesteld

6.a

Tijdelijke benoeming raadslid M. Mollen
Besluit
Unaniem aangenomen

6.b

Benoeming burgerlid R. Hoogendoorn
Besluit
Unaniem aangenomen

7

Lijst ingekomen stukken
Op verzoek van de fracties van VDG, PvdA en SP wordt de brief van W. de Veer
over uitbreiding van het bedrijf aan de Wooijstraat te Herpen, briefnummer 7-I-08,
geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte.
De fractie van de VDG wil de brief voor het einde van het jaar bespreken.
De fractie van de PvdA wil weten wat de stand van zaken is, weten hoe het overleg
met omwonende verloopt en de mening van de overige fracties horen.
De fractie van de SP sluit zich bij bovenstaande aan.
Op verzoek van de fracties van de PvdA en SP wordt het antwoord op de artikel 41
vragen over uitbreiding geitenhouderij Herpen en GGD advies, briefnummer 7-II-01
geplaatst op de lijst ingekomen stukken en kan betrokken worden bij de hierboven
genoemde brief.
Op verzoek van de fracties PvdA, D66 en SP worden de brieven met betrekking tot
het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening 1 Bedrijventerrein Elzenburg-De
Geer 7-I-06, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Ruimte. De fracties willen een reactie van de wethouder op de strekking van die
brieven. Op verzoek van SP worden ook de brieven 7-III- 03,04,07 en 08 daar bij
betrokken.
Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt de brief van Amnesty International
over de Gemeenteraadsverkiezingen, etnisch profileren, briefnummer 7-I-02,
geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
De fractie wil weten hoe het met de diversiteit in Oss, en het preventief fouilleren
van mensen met een migratieachtergrond is gesteld.
Op verzoek van de fractie van de PvdA wordt de brief van het Team ongehinderd
over start verkiezing meest toegankelijke gemeente van Nederland, briefnummer 7I-11, geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal

Bestuurlijk. De fractie wil aandacht vragen voor de toegankelijkheid in de gemeente
Oss.
Bij bovenstaande brief kan de brief van Macula over aandacht voor slechtziendheid,
briefnummer 7-I-17, betrokken worden.
Op verzoek van de fractie van GroenLinks wordt de motie van de gemeente
Landerd over doorgaande fietspaden in de Maashorst, briefnummer 7-I-15,
geplaatst op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie
wil de inhoud van de motie bespreken.
Op verzoek van de fractie van de SP zal de Raadsgriffie de heer de Jong een
dankbrief van erkenning sturen voor zijn brief over het fosfaatvraagstuk van niet
melkveebedrijf in relatie tot grondgebondenheid (7-I-12).
8

Routekaart Groen-Blauw-Natuur
Besluit
Aangenomen
(Voor: VDG, SP, CDA, VVD, D66, Beter Oss, PvdA. Tegen: GroenLinks)
Stemverklaring CDA: De vragen over de financiële onderbouwing zijn naar
tevredenheid beantwoord, de fractie kan daarom instemmen met het voorstel.
Stemverklaring GroenLinks: De fractie heeft ernstige twijfels hoe ecologie een rol
heeft gespeeld in de totstandkoming van de routekaart. Omdat ecologie niet echt is
verankerd in het plan zal de fractie tegen stemmen.
Stemverklaring SP: De fractie roept het college op om bij rode ontwikkelingen in het
buitengebied zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om stortingen
te doen voor natuurcompensatie in het groenfonds.

9

Vaststelling Bestemmingsplan Rulstraat 5, Megen-2017
Besluit
Unaniem aangenomen

10

Coördinatiebesluit Sportpark Nieuw Zevenbergen
Besluit
Unaniem aangenomen

11

Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld en Coördinatiefunctie Regio
Brabant Noord Oost
Besluit
Unaniem aangenomen

12

Koersnota Maatschappelijke Opvang 2017 – 2022
Besluit
Unaniem aangenomen

13

Uitbreiding containeroverslag
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie zal voor het voorstel stemmen omdat de fractie
verwacht dat er vooral sprake zal zijn van overslag van het ene schip naar het
andere schip, én overslag van schip naar vrachtauto en andersom, en relatief weinig
overslag naar de goederentrein. De fractie betreurt het wel dat bewoners van de
Schadewijk de dupe kunnen worden van deze economische ontwikkeling.
Amendement goederenspoor erfpachtvoorwaarde van de fracties Beter Oss, SP en
PvdA is verworpen
(Voor: Beter Oss, SP en PvdA Tegen: VDG, GroenLinks, CDA, D66, VVD )

Stemverklaring D66: De fractie vindt het jammer dat de wethouder geen opening
biedt om vooraf met OOC te praten, voordat de overeenkomst getekend wordt over
de kosten die volgen uit het onderzoek. De fractie is voor het voorstel en tegen het
amendement.
14

Pilot laag dagtarief parkeren en Parkeerbelastingverordening 2018
Besluit
Unaniem aangenomen
Stemverklaring SP: De fractie stemt voor het voorstel. De fractie wil graag als
parkeergedrag geanalyseerd wordt, dat dan bekend is op welke parkeerplaats
hoeveel geparkeerd wordt, en hoelang, en dat de cijfers bewaard worden, ook als er
een systeemverandering komt.
(aangepaste) Motie Pilot parkeren van de fracties D66 , Beter Oss, VVD, PvdA, SP en
CDA is unaniem aangenomen.
Motie Gratis parkeren op koopavonden van de fractie Beter Oss is verworpen
(Voor Beter Oss. Tegen: VDG, SP, CDA, VVD, D66, PvdA, GroenLinks)

15

Voortgangslijst moties
Besluit
Vastgesteld

16

Moties vreemd aan de orde van de dag
(2e)Motie over Actualisatie bestemmingsplan Elzenburg – De Geer van de fracties SP
en PvdA is verworpen
(Voor: SP, PvdA en Beter Oss. Tegen: D66, VVD, GroenLinks, VDG en CDA)
(NB: 1e Motie over Actualisatie bestemmingsplan Elzenburg- De Geer is ingetrokken)
Stemverklaring Groen Links: De fractie stemt tegen de motie. Dat heeft op geen
enkele manier enig verband met de grote strijd van GroenLinks tegen de komst van
grootschalige mestverwerking naar Oss.
Motie Kunstgras van de fracties D66, SP, Beter Oss en GroenLinks is aangenomen
(voor: D66, SP, Beter Oss, GroenLinks, VVD en PvdA. Tegen: CDA en VDG)
Stemverklaringen VDG en CDA: Gezien het antwoord van de wethouder stemmen de
VDG en CDA tegen de motie.
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Voorstel tot het houden van een besloten vergadering

18

Sluiting

