BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING d.d. 15 oktober 2015
De lijst ingekomen stukken wordt met inachtneming van de volgende wijzigingen conform
voorgesteld afgehandeld
Op verzoek van de fractie van PvdA zal de brief van H. Janssen, briefnummer I 09, over PGB
geplaatst worden op de lijst ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
De fractie wil een reactie van de wethouder en een nadere toelichting over de kosten van het
procedureren.
De fractie van PvdA vraag extra aandacht voor de behandeling van de brief van J van Erp,
briefnummer III 11, zoals besproken in de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
Op verzoek van GroenLinks zal de brief van het Ministerie van Volksgezondheid, briefnummer I
7, over de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015 geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil weten wat het college heeft
gedaan met de aanbevelingen.
Op verzoek van GroenLinks zal de brief van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders,
briefnummer I 10, over verduurzaming varkenssector geplaatst worden op lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie wil een reactie van het college op de brief
en deze reactie bespreken met de fracties
Op verzoek van GroenLinks zal de brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
briefnummer I 12, over crisisnoodopvang geagendeerd worden voor een opiniërende
commissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie wil het antwoord van college bespreken met de
fracties en het college.
Op verzoek van de SP zal het antwoord van burgemeester en wethouders op de artikel 41
vragen over de containertrein, briefnummer II 3, geplaatst worden op de lijst ingekomen
stukken van de adviescommissie Ruimte. De fractie heeft niet alle antwoorden gehad en wil de
ontbrekende antwoorden in volgende commissie horen.
Op verzoek van Beter Oss zal het antwoord van burgemeester en wethouders op de artikel 41
vragen over ingediende Wob-verzoeken, briefnummer II 1, geplaatst worden op de lijst
ingekomen stukken van de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk. De fractie heeft nog andere
vragen en wil de mening van de andere fracties horen.
Besluiten ten aanzien van de voorstellen
Benoeming voorzitters en plaatsvervangende voorzitters raadscommissie
Voorstel van de raadsgriffier tot
te benoemen tot voorzitters van de raadscommissies:
1. de heer L.J.M. van de Burgt, namens de VDG
2. de heer R.B.W. van de Camp, namens de VDG
Te benoemen tot plaatsvervangende voorzitters van de raadscommissies:
1. de heer Z. Aydogan, namens de VDG
2. de heer T.W.M. van Mook, namens de VDG
3. de heer H.A. Warris, namens GroenLinks, is unaniem aangenomen;
Begroting 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Een positieve zienswijze te geven op de begroting 2016 Omgevingsdienst Brabant Noord
(ODBN);
2. Aan de ODBN voor te stellen om in 2017 al bezuinigingen te realiseren door inzet van het
niet benodigde deel van het reiskostenbudget;
3. Van de Jaarrekening 2014 kennis te nemen, is unaniem aangenomen;

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap NoordoostBrabant
Voorstel van burgemeester en wethouders tot akkoord te gaan met wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, is unaniem
aangenomen;
Investeringsbesluit praktijkschool De Singel
Voorstel van burgemeester en wethouders tot
1. Te besluiten aan stichting het Hooghuis een aanvullend investeringskrediet ter beschikking
te stellen van € 2.452.000.
2. Voor de dekking van aanvullende investeringskrediet aan te wenden de vrijgekomen
kapitaallasten door afboeking van de boekwaarde van de bestaande investering (€ 75.000)
en de aanvullende structurele middelen (€60.000) uit de voorjaarsnota 2014, is unaniem
aangenomen;
Motie van D66 “alleen nog maar ‘frisse scholen’ in de gemeente Oss” is ingetrokken.
Moties vreemd aan de orde van de dag:
-

Motie VVD, CDA, VDG Maashorst is aangenomen.
(Voor: VVD, CDA, VDG, GroenLinks, PvdA, D66 Tegen: SP en Beter Oss)
Stemverklaring PvdA: De PvdA neemt afstand van de 2e overweging in de motie. De fractie ziet dit
anders. De fractie vertaalt het 3e punt bij ‘Spreekt uit’ als zijnde ‘draagt het college op’.
Stemverklaring GroenLinks: De fractie leest de aangepaste motie als een motie die zegt dat wat in
het ibep staat ook zo zal gebeuren, en is daarmee dus in overeenstemming. Daarom zal
GroenLinks voor stemmen
Stemverklaring SP: De aangepaste motie schept onduidelijkheid. De SP begrijpt de intentie van de
motie wel, maar kan die toch niet steunen omdat de bewoording niet correct is. De fractie zal
daarom tegen stemmen.

-

Motie SP en GroenLinks Geef de natuur de natuur is ingetrokken. (de indieners zullen de motie
opnieuw agenderen als de evaluatie wisenten aan de orde is in de raad)

