BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
8 maart 2022

Aanwezig:

Wobine Buijs-Glaudemans, burgemeester (voorzitter)
Henk Mensink, gemeentesecretaris
Frank den Brok, wethouder
Kees van Geffen, wethouder
Thijs van Kessel, wethouder
Joop van Orsouw, wethouder
Johan van der Schoot, wethouder
Manon Wittenbernds, bestuursadviseur
Afwezig:
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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der
Behandelend
ambtenaar:
Lieshout, Mart van

LWE

Zienswijze ontheffingsverzoek Mooiland
voor activiteiten in gemeente Gennep
Samenvatting:
Het voorstel is om een positieve zienswijze te geven op
het voorgenomen ontheffingsverzoek van Mooiland om
volledig actief te kunnen zijn op hun volkshuisvestelijke
taak in de gemeente Gennep. Mooiland heeft een groot
deel van de sociale huurwoningen in deze gemeente die
grenst aan de kernregio Noord Oost Brabant, in
portefeuille. Het college heeft als voorwaarde gesteld dat
investeringen elders niet ten koste mogen gaan van inzet
in Oss en de regio.
Besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de bij dit besluit
gevoegde positieve zienswijze op het ontheffingsverzoek
van Mooiland om weer volledig actief te kunnen zijn in de
gemeente Gennep;
2. Wethouder Van der Schoot deze zienswijze namens het
college te laten ondertekenen.
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A2
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Brooijmans, Katja

MMMO

Partnerschap 2022 Wheelchair Tennis
Masters
Samenvatting:
Het WK Wheelchair komt naar Oss. Het evenement vindt
plaats tussen 30 oktober en 6 november 2022 op de
Rusheuvel. De gemeente toont met het ondertekenen van
de overeenkomst met TennisEvents BV haar commitment
aan dit evenement. In de aanloop naar het evenement zal
de gemeente Oss in samenwerking met TennisEvents
BV/TeamTOC, het Sport Expertise Centrum en de
sportverenigingen van de Rusheuvel optrekken om er
voor Ossenaren en sporters een succes van te maken. De
financiële bijdrage van de gemeente Oss aan dit
evenement bedraagt tenminste
€ 150.000. De dekking daarvoor bestaat uit een mix van
financieringsmiddelen. Voor communicatie en hospitality
zal er op basis van een inhoudelijk voorstel voor de zomer
een plan worden neergelegd bij het college. Een plan
waarbij we het evenement voor onze inwoners promoten
maar ook willen we Oss als inclusieve gemeente, ons
commitment aan de Global Goals en het themajaar 100
jaar Pharma promoten op regionaal, nationaal en
internationaal niveau. Het WK Wheelchair biedt ons
daarvoor een podium.
Besluit:
1. In te stemmen met de overeenkomst die het
partnerschap tussen de gemeente Oss en Tennis Events
BV ten behoeve van het 2022 Wheelchair Tennis Masters
op de Rusheuvel vormgeeft;
2. De kosten die in het kader van dit evenement worden
gemaakt, te vermelden in de marap I 2022;
3. Wethouder van Geffen te mandateren om namens de
gemeente de overeenkomst te ondertekenen.
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B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1

MMMO

Afsprakenkader inwonersinitiatief Urban
Ox Park

Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van

Samenvatting:
Er is een inwonersinitiatief ontstaan om te komen tot de
aanleg van een multifunctionele sport- en
beweeggelegenheid in het openbaar gebied van Oss. Dit
gaat uit van een aantal ‘urban sports’ bijeengebracht op
één plek. De initiatiefgroep wil graag gaan samenwerken
met de gemeente, urban sporters en andere partijen om
tot een definitieve uitwerking te komen. De gemeente
heeft onlangs besloten de initiatiefgroep te faciliteren bij
het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.
Om te zorgen dat het inwonersinitiatief na uitvoering van
het haalbaarheidsonderzoek zo snel mogelijk gerealiseerd
kan worden, passend bij onze rol als responsieve
overheid, hebben we vooraf een afsprakenkader nodig.
Daarbinnen maken we de volgende afspraken:
a. de gemeente kijkt primair naar wat de bedoeling is en
hoe dat snel tot stand kan worden gebracht;
b. de gemeente stelt de globale kaders vooraf vast en
toetst de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek
daaraan;
c. de initiatiefnemers blijven eigenaar van het proces en
zoveel mogelijk ook van het resultaat; de gemeente
ondersteunt en faciliteert.

Behandelend
ambtenaar:
Megens, Mark
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

Besluit:
1. Het inwonersinitiatief ‘Urban Ox Park’ te ondersteunen
binnen de uitwerkingskaders van dit advies. Daarvoor
vooraf de volgende afspraken te maken:
a. de gemeente kijkt primair naar wat de bedoeling is en
hoe dat snel tot stand kan worden gebracht;
b. de gemeente stelt de globale kaders vooraf vast en
toetst de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek
daaraan;
c. de initiatiefnemers blijven eigenaar van het proces en
zoveel mogelijk ook van het resultaat; de gemeente
ondersteunt en faciliteert;
2. De uitwerkingskaders zoals opgenomen in de bijlage
“Uitwerkingskaders Urban Ox Park” vast te stellen.
3. Dit besluit ter informatie te sturen naar de
adviescommissie Sociaal-Bestuurlijk.

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Nina van Schagen

Onderwerp
Bestuursopdracht
“Scenario’s
verbeteren
exploitatie
begraafplaats”

Datum
collegevergadering
02-03-2022

Datum
openbaarmaking
08-03-2022

