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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Remmits, Marisja
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB

MMMO

DAEB-aanwijzing en subsidiering
Jeugdbescherming Brabant
Samenvatting:
In de uitvoering van het Brabantse plan van aanpak en
Herstelplan heeft JBB eind 2021 aangegeven financiële
ruimte nodig te hebben om op kwaliteit, personeel en
financiën zaken op orde te brengen. Daartoe is een
bestuurlijke opdracht overeengekomen tussen JBB en de
vijf Brabantse jeugdhulpregio’s. Aan deze opdracht zit
een bijdrage gekoppeld. Voorliggende nota legt een
maatregel voor om het uitvoeren van de
bestuursopdracht en daarmee gemoeide bijdrage door
JBB mogelijk te maken. Eveneens is een raadsbrief
opgenomen om raden over de laatste stand van zaken
van jeugdbescherming te informeren.
Besluit:
1. De maatregelen aan te wijzen als Dienst van Algemeen
Economisch Belang (DAEB) ter borging van de continuïteit
van de door JBB uitgevoerde kinderbeschermings- en
jeugdreclasseringsmaatregelen, zoals die zijn beschreven
in het concept DAEB-aanwijzingsbesluit
Jeugdbescherming Brabant (bijlage 1);
2. Aan JBB ter compensatie voor de uitvoering van deze
activiteiten voor het grondgebied van jeugdhulpregio
Noord Oost Brabant (NOB), door RIOZ compensatie in de
vorm van een subsidie zal worden verleend, voor een
bedrag van maximaal € 1.184.276,-.;
3. Mandaat te verlenen, met de bevoegdheid tot het
verlenen van ondermandaat, aan het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg,
voor het (jegens JBB) nemen en ondertekenen van de
volgende besluiten:
i. Het op grond van artikel 160 Gemeentewet en het
DAEB Vrijstellingsbesluit opdragen van de DAEBactiviteiten aan JBB voor het grondgebied van de
gemeente Oss, zulks conform het concept DAEBaanwijzingsbesluit;
ii. Het grond van artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder
(d) van de Algemene wet bestuursrecht aan JBB subsidie
verlenen voor de uitvoering van deze activiteiten voor het
grondgebied van jeugdhulpregio Noord Oost Brabant
(NOB), het RIOZ voor een maximaal vast te stellen
bedrag van € 1.184.276,-. Het mandaat omvat tevens de
uitoefening van de overige bevoegdheden op grond van
titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de
algemene subsidieverordening die verbonden zijn aan de
subsidieverstrekking, waaronder de bevoegdheid om
daaraan voorwaarden en verplichtingen te verbinden en
de bevoegdheid om de subsidie in te trekken, te wijzigen
alsmede (lager) vast te stellen;
4. Dat RIOZ een bedrag van € 1.184.276,- zal voldoen
aan de gemeente Tilburg, zulks ter financiering van de ter
uitvoering van het voorgaande aan JBB te verstrekken
subsidie.
5. Bijgevoegde raadsbrief (bijlage 2) vast te stellen en
aan te bieden aan de gemeenteraad.
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Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van

Benoeming Wijk- en Dorpsraadsleden
Samenvatting:
Iedere vier jaar worden de nieuwe wijk- en
dorpsraadsleden benoemd voor de 11 wijk- en
dorpsraden in de gemeente Oss. De afgelopen periode is
door verschillende raden geprobeerd nieuwe leden te
werven en dat is wisselend gelukt:
1) Bij de dorpsraden van Berghem, Geffen, Herpen en bij
de wijkraden Noord-West en Ruwaard zijn er voor de
komende periode 7 leden voorgedragen;
2) De voordrachtscommissies van de dorpsraden Lith en
Ravenstein hebben minder dan 7 kandidaten
voorgedragen;
3) De voordrachtscommissies van de dorpsraad MegenHaren-Magharen (Hierna MHM) en de wijkraden CentrumKrinkelhoek-Mettegeupel (hierna CKM) en Oss Zuid
hebben om uitstel gevraagd omdat het tot op heden niet
gelukt is om kandidaten voor te dragen;
4) Bij wijkraad Schadewijk zijn geen kandidaten
voorgedragen.

Behandelend
ambtenaar:
Rijn, Marrie van

Besluit:
1. De kandidaten voor 7 wijk- en dorpsraden, zoals
vermeld in de bijlage, te benoemen als wijk- en
dorpsraadsleden per 1 april 2022 en hen op een later
tijdstip te laten installeren door de burgemeester;
2. De voordrachtscommissies voor de dorpsraad MHM en
de wijkraden van Oss-Zuid en CKM uitstel te verlenen;
3. In te stemmen met het uitwerken van een nieuwe
werkwijze van inwonersparticipatie in de Schadewijk.

A3
Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der
Behandelend
ambtenaar:
Vorst, Ronald van
der
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
12-5-2022

RO

Ontwerpbestemmingsplan Broekstraat 2a
Geffen
Samenvatting:
Initiatiefnemer heeft het verzoek ingediend om de
bestaande woning aan Broekstraat 2a te slopen,
herbouwen en te vergroten. Daarnaast zal het
duivenverblijf, voor kweekduiven, dat zich nu nog elders
in het dorp bevindt verplaatst worden naar het
landschappelijk deel van het plangebied.
De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 de
‘Beleidsactualisatie RO Buitengebied 2021’ vastgesteld.
Op basis hiervan is het vergroten van een woning in het
buitengebied mogelijk, mits er sprake is van een goede
inpassing en proportionele kwaliteitsverbetering.
De gekozen oplossing voldoet aan de
beleidsuitgangspunten en is tot stand gekomen na
overleg met de gemeentelijke stedenbouwkundige en
landschapsarchitect/ecoloog.
Besluit:
1. Geen inspraakprocedure te volgen voor dit plan.
2. De vaststellingsprocedure te starten door het
ontwerpbestemmingsplan ‘Broekstraat 2a Geffen’ ter visie
te leggen, en bekend te maken dat zienswijzen kunnen
worden ingediend.
3. Dit besluit ter kennisname aan de Advies Commissie
Ruimte toe te sturen.
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Toevoeging HV Dynamico als begunstigde
aanvrager

Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van

Samenvatting:
De subsidieregeling sportverenigingen van de gemeente
Oss geldt uitsluitend voor organisaties, die vermeld zijn
op de bij deze regeling horende lijst van begunstigde
aanvragers. HV Dynamico staat nog niet op deze lijst. Dat
komt door de fusie van twee verenigingen van Olympia
Heesch en KPJ Oss die nu samen als HV Dynamico verder
gaan. Gezien de activiteiten die zij organiseert, past de
vereniging beter in deze regeling dan in de regeling voor
KPJ’s van waaruit ze van oudsher subsidie ontving. De
wijziging die met ingang van 1 januari 2023 ingaat, is
met bestuursleden van HV Dynamico besproken en zij
hebben geen bezwaar daartegen. HV Dynamico heeft als
doel om recreatief handballen in clubverband mogelijk te
maken. De activiteiten van de vereniging dragen bij aan
de gemeentelijke doelen om onze inwoners meer te laten
sporten en bewegen.

Behandelend
ambtenaar:
Brooijmans, Katja

Besluit:
1. Handbalvereniging Dynamico per 1 januuari 2023 toe
te voegen aan de lijst van begunstigde aanvragers van de
subsidieregeling Jeugdleden Sportverenigingen (R-1030);
2. Handbalvereniging Dynamico per 1 januari 2023 te
schrappen van de lijst van begunstigde aanvragers van
de subsidieregeling Subsidies Organisaties van
plattelandsjongeren (KPJ’s) (R-1003).

A5
Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van
Behandelend
ambtenaar:
Brooijmans, Katja
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

MMMO

Vaststelling subsidies
vrijwilligersorganisaties 2021
Samenvatting:
Het college heeft op 3 november 2020 besloten om
subsidies voor 2021 aan vrijwilligersorganisaties boven de
€ 5.000 niet direct vast te stellen maar dat later te doen
op basis van een rapportage. Reden voor het vastgestelde
afwijkende kader was dat het aanvragen van subsidie
voor 2021 onduidelijk was vanwege corona. De
vrijwilligersorganisaties hebben hun aanvraag
onderbouwd als was het geen corona. Er zijn plannen
gemaakt en reguliere activiteiten als onderbouwing
opgevoerd. Achteraf zouden we dan vaststellen of dat
terecht was. Nu heeft heel 2021 in het teken gestaan van
beperkende maatregelen vanwege corona heeft gestaan.
Net als in 2020 stellen we voor om subsidies als
uitbetaald aan de verschillende organisaties alsnog vast
te stellen op basis van hetzelfde uitgangspunt als in
2020: dat subsidie-ontvangende organisaties hun
subsidie uitbetaald krijgen, ook als de activiteiten niet
door zijn gegaan vanwege de coronabeperkingen.
Besluit:
1. De in 2021 aangevraagde subsidies door
vrijwilligersorganisaties boven € 5.000 voor 2021 vast te
stellen.
2. De subsidie-ontvangende vrijwilligersorganisaties te
informeren over de vaststelling.
3. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
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LWE

Startsubsidie Toeristisch
Informatiecentrum Lith

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

Samenvatting:
Gemeente Oss vindt het belangrijk dat inwoners en
toeristen worden geïnspireerd om er in onze omgeving op
uit te trekken. Hiervoor faciliteren wij het Platform
TrefhetinOss en ondersteunen wij drie toeristische
informatiecentra in de gemeente. Passend in de visie
Verbinden en Vertellen is in Lith een initiatief ontstaan om
Lith en omgeving te promoten. De gemeente Oss
ondersteunt dit initiatief met een eenmalige startsubsidie
voor de oprichting en inrichting van het
informatiecentrum en het (laten) maken van een plan.

Behandelend
ambtenaar:
Berkers, Manoeska

Besluit:
1. In te stemmen met een eenmalige startsubsidie van
maximaal € 6.000,- voor de oprichting van een
Toeristisch Informatiecentrum in Lith.
2. Bijgaande beschikking te verzenden naar de
initiatiefnemers.
3. Voor eventuele vervolgsubsidiering een plan van
aanpak te verlangen.

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Berton Wijdeven

Onderwerp
Beantwoording
artikel 41 vragen SP
over aanpak
afvaldumpingen

Datum
collegevergadering
22-03-2022

Datum
openbaarmaking
26-03-2022

