BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
10 mei 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:

ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 10 mei 2022

A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Manders, Reinald
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
16-6-2022
Raad: 23-6-2022

MMMO

Concept begroting 2023 en concept
jaarverslag 2021 Werkvoorzieningschap
Noordoost-Brabant
Samenvatting:
De concept begroting 2023 en het concept jaarverslag
2021 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
zijn voor een zienswijze aan de gemeenteraad
aangeboden. De gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is namens de
deelnemende gemeenten opdrachtgever voor de
uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Het belangrijkste doel is om alle Wsw-ers te voorzien van
passende arbeid. De uitvoering van de Wsw gebeurt door
IBN Holding bv. Financieel gaat het bij deze
gemeenschappelijke regeling om een gemeentelijke
bijdrage van ongeveer € 25.000 voor de gemeente Oss.
De gemeenteraad geeft geen zienswijze op de concept
begroting en het concept jaarverslag, omdat er geen
wensen en bedenkingen zijn bij beide stukken. De
begroting is in lijn met de afspraken in de kadernota 2023
van het Werkvoorzieningschap.
Besluit:
1. De raad te adviseren om geen wensen en
bedenkingen te hebben bij deze begroting en daarom
geen zienswijze te geven op de concept begroting 2023
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
2. De raad te adviseren om geen wensen en
bedenkingen te hebben bij dit jaarverslag en daarom
geen zienswijze te geven op het concept jaarverslag 2021
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
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A2

MMWZ

Verwijderen Jeugd Ontmoetingsplek (JOP)
Berghem

Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van

Samenvatting:
In Berghem zijn twee jeugd ontmoetingsplekken (hierna
JOP), waarvan een in de Piekenhoef is gerealiseerd. De
andere JOP is aan de Kloosterstraat. Bij de aanleg van de
JOP in de Piekenhoef lag het nog aan de rand van deze
wijk. Intussen is deze JOP omringd met woningen en is de
minimale afstand van 50 meter tot woningen niet meer
aan de orde. De buurt ervaart dagelijks overlast. De
klachten worden gemeld bij meerdere instanties;
gemeente, wijkagenten, Boa’s, straatcoaches en
gebiedsbeheer. Zowel de professionals in de wijk als de
dorpsraad hebben aangegeven dat deze JOP daar niet
meer op zijn plek is; de jeugd is genoodzaakt hier te
verzamelen, maar vindt het geen prettige plek en de
buurt klaagt over forse overlast. Aan het college is
voorgesteld de JOP in de Piekenhoef te verwijderen.

Behandelend
ambtenaar:
Swinkels, Judith

Besluit:
1. De Jeugd Ontmoetingsplek in de Piekenhoef te
verwijderen.

A3

MMMO

Evaluatie Uitvoeringsprogramma

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Veiligheid 2021 Gemeente Oss en

Behandelend
ambtenaar:
Goutier, Diana

Samenvatting:
Bij de vaststelling van het Beleidskader Integrale
Veiligheid 2019-2022 hebben we afgesproken dat we elk
jaar het Uitvoeringsprogramma Veiligheid evalueren. De
afgelopen twee jaar heeft in het teken gestaan van
COVID-19. Dat heeft een grote invloed gehad op de
criminaliteitscijfers. Traditionele vormen van criminaliteit
zijn gedaald en (jeugd) overlast en cybercrime zijn sterk
gestegen. In het nog op te stellen beleidskader Integrale
Veiligheid 2023-2026 nemen we deze ontwikkelingen
mee.

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
23-6-2022

Bernheze

Besluit:
1. De Evaluatie Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2021
basisteam Maasland vast te stellen;
2. De raad hierover te informeren met bijgevoegde
raadsinformatiebrief.
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A4
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Manders, Reinald
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
16-6-2022
Raad: 23-6-2022

MMMO

Concept begroting 2023 en jaarrekening
2021 RBL BNO
Samenvatting:
Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL
BNO) voert namens de deelnemende gemeenten
wettelijke leerplichttaken uit. De concept begroting 2023
geeft aan welke financiële koers het RBL BNO hanteert en
de jaarrekening 2021 geeft aan hoe het jaar financieel is
verlopen. De raad geeft geen zienswijze op de concept
begroting, omdat er geen wensen en bedenkingen zijn bij
de concept begroting. De begroting van het RBL BNO is in
lijn met de afspraken in de kadernota 2023. Het RBL BNO
spant zich in om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.
Jongeren die toch het onderwijs verlaten zonder
startkwalificatie, heeft het RBL BNO in beeld, benadert
hen en probeert ze via een passend traject (onderwijs,
werk of een combinatie van beiden) alsnog te begeleiden
naar een startkwalificatie.
Besluit:
1. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen
te hebben bij deze concept begroting en daarom geen
zienswijze te geven op de concept begroting 2023 van
RBL BNO.
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A5

MMMO

Portefeuillehouder:
Brok, Frank den

Indexering subsidieregelingen
Samenvatting:
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de
programmabegroting 2022 besloten om een
prijscompensatie van 2% toe te passen op subsidies voor
het jaar 2022. Bij een zevental
subsidieregelingen/subsidiebudgetten is in het verleden
bepaald dat die niet geïndexeerd worden. Daar is gekozen
voor een vast bedrag per activiteit, deelnemer of lid. We
stellen voor om deze regelingen voortaan ook te
indexeren. Er is geen doorslaggevend argument waarom
er geen afspraak is gemaakt over indexatie. Door te
indexeren blijven we de activiteiten van die organisaties
mogelijk maken op een actueel prijsniveau. Bij de
subsidieregeling Jeugdleden Sportverenigingen is er
vanwege de indexatie een tekstwijziging nodig in de
regeling. We stellen voor om ook enkele bepalingen te
wijzigen die van invloed zijn op de leeftijdsgrens en het
mandaat om sportverenigingen tot de regeling toe te
laten. Daarmee maken we de regeling makkelijker
toegankelijk voor sportverenigingen.

Behandelend
ambtenaar:
Brooijmans, Katja
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
23-6-2022

Besluit:
1. Indexering toe te passen bij de volgende
subsidieregelingen met ingang van 2022:
- Subsidieregeling Jeugdleden Sportverenigingen R-1030
- Subsidiebudget Koningsdagviering Basisscholen R-1080
- Projectbudget Jongerenraad R-1083
- Subsidie Huren en Onderhoudskosten Ravensteinse
Molen R-1196
- Subsidie Je treft ’t in Oss R-1198
- Eigen Budget Jongerenraad R-1124
- Subsidie sportbedrijf Talentencampus R-183
2. Een ondergrens van € 10 te hanteren voor het herzien
van de beschikkingen met ingang van 2022;
3. In te stemmen met de tekstwijziging voor
Subsidieregeling Jeugdleden Sportverenigingen R-1030
per 1 januari 2023;
4. Dit voorstel ter kennisgeving naar de commissie
Sociaal Bestuurlijk te sturen.

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Jip Schoenmakers

Onderwerp

Behandelend
ambtenaar:
Marlies Vos

Beantwoording van
de artikel 41-vragen
van FvD over de
plotselinge opvang
asielzoekers uit ter
Apel

Wijziging
personeelshandboek

Datum
collegevergadering
29-03-2022

Datum
openbaarmaking
11-05-2022

26-04-2022

29-04-2022

