BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 9 juli 2015
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld:
Op verzoek van de fracties van de VDG en CDA zullen de brieven over de Voorzieningenkaart
Lith, briefnrs. I 02 en I 03, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fracties willen spreken over omissies die in het
dossier zitten.
Op verzoek van de fractie van PvdA zal het antwoord op de artikel 41 vragen over de V&D,
briefnr. II 04, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Ruimte. De fractie wil vragen waarom de uitspraken van de wethouder niet geverifieerd zijn
bij de bedrijfsleiding van de V&D. Ook wil de fractie vragen stellen over het beschikbaar
budget voor de verbouwing van het pand.
Op verzoek van de fractie van PvdA zal de brief over woonruimte voor een familie, briefnr.
III 05, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal
Bestuurlijk. De fractie wil van de wethouder horen hoe deze brief is / wordt afgewerkt.
Op verzoek van de fractie van VVD zal het antwoord op de artikel 1 vragen over incidenten
met begrazing, briefnr. II 01, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de
adviescommissie Ruimte. De fractie wil graag van de wethouder weten waarom de
beantwoording anders is dan de beantwoording in andere gemeenten.
Op verzoek van de fractie van D66 zal de brief over Dorp aan de River, briefnr. I 15,
geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
De fractie wil van de wethouder weten wat er aan de hand is en wat de gevolgen zijn voor
toekomstige andere producties.
Op verzoek van de fractie van SP zal de brief over parkeerproblemen in de Hertewissel,
briefnr. I 17, geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie
Ruimte. De fractie heeft vragen aan de wethouder over de beantwoording.
Op verzoek van de fractie van SP zal de brief over landelijke registratie van
gehandicaptenparkeerkaarten, briefnr. I 01, geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil het standpunt van de wethouder
weten.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Jaarverslag en jaarrekening 2014 inclusief Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2015 –
2018 en accountantsverslag
Voorstel van burgemeester en wethouders tot:
Het jaarverslag en de jaarrekening 2014 vast te stellen met een positief saldo van €
3.051.469.
Het positieve saldo in te zetten om voor een bedrag van € 2.063.000 budgetten naar 2015
over te hevelen, waarvan:
o
€ 130.000 in een nieuwe bestemmingsreserve sportterreinen gestort wordt voor de
implementatie van de bezuiniging op de sportparken.
o
€ 110.000 in een nieuwe bestemmingsreserve brandweerkazernes gestort wordt om
knelpunten bij de brandweerkazernes in Megen en Ravenstein op te lossen.
o
€ 882.000 in een nieuwe bestemmingsreserve Integraal Voorzieningenbeleid (IVB) gestort
wordt om IVB-doelstellingen te kunnen realiseren.
o
€ 941.000 wordt ingezet om diverse projecten in 2015 af te kunnen ronden/alsnog uit te
kunnen voeren.
Het restant van € 988.469 in de algemene reserve te storten.
De bijlagen jaarrekening 2014 vast te stellen.
Het Meerjarenprogramma Grondbedrijf 2015-2018 vast te stellen en daarmee kennis te
nemen van de financiële positie en de te verwachten ontwikkelingen, is unaniem aangenomen.
Met de stemverklaring van VDG dat het vorige College de gemeente heeft achtergelaten met een
goede financiële positie en dat de fractie instemt met het overhevelen van een aantal
budgetten, o.a. voor sportterreinen, brandweerkazernes en integraal voorzieningenbeleid.

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een positieve zienswijze te geven op de begroting
2016, is unaniem aangenomen.
Uitwerking motie verlichten regionale fietsroutes
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
De beleidskeuze voor verlichten van hoogwaardige regionale fietsroutes ook mogelijk te
maken voor regionale fietsroutes (verbindingen tussen de kernen). Daarvoor de
beleidsbeslissing in de beleidsnota openbare verlichting aan te passen.
2.
Vanuit de beleidskeuze “Niet verlichten tenzij..” terughoudend te zijn in uitbreiding van
verlichting.
3. Een logische uitbreiding van de verlichting op de route Oijen-Oss in te vullen en daarvoor via
de programmabegroting een investeringsbijdrage van € 68.000 af te wegen. De consequentie
voor exploitatie bedraagt € 1200 per jaar, is unaniem aangenomen.
Vaststellen bestemmingsplan ‘Oijenseweg 284 – Oss - 2015’
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
Het bestemmingsplan ‘Oijenseweg 284 – Oss - 2015’ digitaal vast te stellen zoals vastgelegd
in de dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.BPoijenseweg284oss
-VG01 en
zoals verbeeld op papier
2.
Aan te geven dat gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN- kaart,
aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing
3.
Geen exploitatieplan vast te stellen
4.
Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is
unaniem aangenomen.
Vaststelling bestemmingsplan Berghem Dorp - 2015
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
Het bestemmingsplan Berghem Dorp – 2015 digitaal vast te stellen zoals vastgelegd in de
dataset met het identificatienummer NL.IMRO.0828.BPberghemdorp2015_VG01 en zoals
verbeeld op papier
2.
De zienswijzen te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Berghem Dorp - 2015’
3.
De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aan te brengen zoals die zijn aangegeven in de
‘Nota zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Berghem Dorp - 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.
Aan te geven dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is
6.
Geen exploitatieplan vast te stellen
7.
Geen m.e.r. -beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren, is
unaniem aangenomen.
Jaarverslag Ombudscommissie 2014
Voorstel van burgemeester en wethouders de aanbevelingen in het Jaarverslag Ombudscommissie
2014 over te nemen, is unaniem aangenomen.
Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een positieve zienswijze te geven op de begroting
2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord, is unaniem aangenomen .
Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een positieve zienswijze te geven op de begroting
2016 van het Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf, is unaniem aangenomen.
Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionale Ambulance Voorziening Brabant MiddenWest-Noord
Voorstel van burgemeester en wethouders tot en positieve zienswijze te geven over de begroting
2016 RAV, is unaniem aangenomen.

Begroting 2016 en jaarrekening 2014 GGD Hart voor Brabant.
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een positieve zienswijze te geven op de begroting
2016, is unaniem aangenomen.
Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Belastingsamenwerking Oost Brabant
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een positieve zienswijze te geven op de begroting
2016, is unaniem aangenomen.
Eerste financiële tussenrapportage 2015
Voorstel van burgemeester en wethouders tot de eerste financiële tussenrapportage van 2015 vast
te stellen, is unaniem aangenomen.
Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Brabants Historisch Informatiecentrum
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een positieve zienswijze te geven op de begroting
2016 van het Brabants Historisch Informatiecentrum, is unaniem aangenomen.
Stadsarchief invoegen bij de Bibliotheek
1. Kennis te nemen van:
a. de conceptbudgetovereenkomst 2016 Bibliotheek, inclusief het onderdeel Stadsarchief
(concept), de concept detacheringsovereenkomst om betreffende medewerkers van het
Stadsarchief te detacheren aan de Bibliotheek, de conceptbruikleenovereenkomst om de
collectie Osse archieven en documentaties in bruikleen te geven aan de bibliotheek (concept)
en de conceptbrief Bevestiging Beëindiging Overeenkomst van Uitlening BHIC-collectie;
b. het document ‘Publieke dienstverlening Stadsarchief in Bibliotheek’.
2. Vast te stellen dat de onder 1 genoemde overeenkomsten en documenten passen binnen de
inhoudelijke en financiële kaders die in september 2014 zijn bepaald in het deelplan ‘Een
verkenning van samenwerking Stadsarchief en Bibliotheek’;
3. Definitief in te stemmen met de uitvoering van de beoogde invoeging van het Stadsarchief in
de Bibliotheek door Burgemeester en wethouders, is unaniem aangenomen.
Met de stemverklaring van SP dat de fractie altijd tegen de verhuizing van het Stadsarchief is
geweest, en daarom tegen het voorstel is.
Renovatie kleedaccommodatie en clubhuis Mixed Hockeyclub Oss
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
de Stichting Beheer MHC Oss (Mixed Hockeyclub Oss) een geldlening te verstrekken van €
600.000 voor de renovatie van het clubhuis, op basis van een 30-jarige lineaire aflossing
tegen een rente van 1,31% (inclusief 0,2% opslagkosten).
2.
de beschikbare budgetruimte voor de aanleg van een extra hockeyveld om te zetten in een
investeringsbedrag van € 300.000 voor de renovatie van de kleedaccommodatie van MHC Oss.
3.
de geldlening van € 600.000 en het investeringskrediet van € 300.000 pas te verstrekken als
de stichting Beheer MHC Oss het resterende bedrag van € 100.000 voor de renovatie
gerealiseerd heeft.
4.
tot 2025 geen geld beschikbaar te stellen voor een extra kunstgrasveld voor MHC Oss, is
unaniem aangenomen.
Begroting 2016 en jaarrekening 2014 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig
Schoolverlaten Brabant Noordoost
Voorstel van burgemeester en wethouders tot een positieve zienswijze te geven op de begroting
2016, is unaniem aangenomen.

Begroting 2016 en Jaarrekening 2014 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2016 Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant onder de voorwaarde dat de gemeentelijke bijdrage van alle gemeenten gezamenlijk
ook bij eventuele tegenvallende rentebaten niet meer zal bedragen dan € 92.000.
2.
Een positieve zienswijze te geven op het jaarverslag 2014 met de kanttekening dat bij de
sociaal-economische afspraken over de uitvoering van de Wsw de onderbouwing bij de cijfers
matig is, is unaniem aangenomen.
Rekenkamer- Rekeningfunctie
1. De Rekenkamercommissie in staat te stellen jaarlijks 1 tot 2 onderzoeken van goede kwaliteit
uit te voeren;
2. Via de kadernota voor te stellen hiervoor in de programmabegroting jaarlijks € 50.000 op te
nemen;
3. Het externe rekenkamermodel te behouden;
4. De Rekenkamercommissie lokaal te houden;
5. Nieuwe rekenkamerleden in principe zelf onderzoek te laten doen, die waar nodig / wenselijk
externe deskundigen kunnen inschakelen;
6. Rekenkamerleden - naast een vaste maandelijkse vergoeding – hun werkzaamheden op
declaratiebasis te betalen tegen uurtarief.
7. Afstemming tussen de Rekenkamer- en Rekeningcommissie aan hen zelf over te laten;
8. De huidige Rekeningcommissie in haar opzet te laten zoals deze is, is unaniem aangenomen.
Toets verzelfstandigingsovereenkomst c.a. Museum Jan Cunen
1. Kennis te nemen van:
a. het voorlopig ondernemingsplan Museum Jan Cunen 2016-2019 van de stichting Museum
Jan Cunen;
b. de eerste opzet verbouwings- en inrichtingsplan van het museumgebouw;
2. Vast te stellen dat de voorgelegde concept-overeenkomsten voor verzelfstandiging van
Museum Jan Cunen, de concept-budgetovereenkomst, de concept-huurovereenkomst en de
concept-collectiebeheerovereenkomst, de verbouwings- en inrichtingsplannen en het voorlopig
ondernemingsplan passen binnen de inhoudelijke en financiële kaders die in september 2014
zijn bepaald in het ‘verzelfstandigingsplan Museum Jan Cunen’;
3. In te stemmen met de uitvoering door Burgemeester en wethouders van voornoemde plannen
en overeenkomsten, is aangenomen. (voor: CDA, Beter Oss, D66, VVD, GroenLinks, VDG en
PvdA. Tegen: SP)
Het amendement van D66 is verworpen. (Voor: D66, SP en Beter Oss. Tegen: VVD, CDA, VDG,
PvdA en GroenLinks)
De motie van SP is ingetrokken.
Aanpassingen Gemeenschappelijke Regeling Heesch West
Voorstel van burgemeester en wethouders tot in te stemmen met de 1e en 2e herziening van de
GR Heesch West, is unaniem aangenomen.
De motie van Beter Oss, GroenLinks, PvdA, D66 en SP over Heesch West is unaniem aangenomen.
Afvalstoffenverordening Oss 2015
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1.
De ‘Afvalstoffenverordening Oss 2015’ vast te stellen die op 1 augustus 2015 in werking
treedt;
2.
De ‘Afvalstoffenverordening gemeente Oss 2015’ per 1 augustus in te trekken, is unaniem
aangenomen.
Het amendement van Beter Oss, GroenLinks, VDG, D66 en SP, CDA en PvdA is unaniem
aangenomen.

