BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
12 april 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
Bouke Wijma, plaatsvervangend bestuursadviseur
Afwezig:

Manon Wittenbernds, bestuursadviseur
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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

BZ

Eventuele neveninkomsten van
burgemeester en wethouders over 2021

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Samenvatting:
De Circulaire "Verrekenen neveninkomsten politieke
ambtsdragers" van het Ministerie van Binnenlandse zaken
en Koninkrijksrelaties (hierna: BiZa) bepaalt dat
burgemeester en wethouders jaarlijks opgave moeten
doen van eventuele neveninkomsten. Voor inkomsten uit
niet-ambtsgebonden nevenfuncties (zowel uit publieke als
uit private kas) geldt een vrijstelling van 14% van de
bezoldiging (inclusief vakantie-uitkering en exclusief
eindejaarsuitkering).
Ter bevestiging hiervan is een collegebesluit nodig.

Behandelend
ambtenaar:
Wittenbernds, Manon

Besluit:
1. Te bepalen dat over het jaar 2021 door de
burgemeester van de gemeente Oss op basis van de
gedane opgave van neveninkomsten geen verrekening
hoeft plaats te vinden met haar bezoldiging, omdat de
neveninkomsten onder de drempelwaarde blijven.
2. Te bepalen dat over het jaar 2021 door de wethouders
van de gemeente Oss op basis van de gedane opgave van
eventuele neveninkomsten, geen verrekening hoeft plaats
te vinden.
3. Contactpersoon mevrouw Wittenbernds te machtigen
dit besluit te verwerken in de daartoe bestemde applicatie
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

A2
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Verhoef, Marcel
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022
Raad: 2-6-2022

MMMO

Statutenwijziging stichting SAAM
openbaar onderwijs
Samenvatting:
Het openbaar onderwijs in Oss en omliggende gemeenten
is ondergebracht bij schoolbestuur SAAM. De statuten van
dit schoolbestuur voldoen nog niet op een aantal punten
aan de nieuwe wetgeving. Hierdoor is een
statutenwijziging noodzakelijk. Daarnaast is actualisering
nodig onder meer vanwege de samenvoeging van
gemeente Uden en Landerd in gemeente Maashorst. Om
de statuten te kunnen wijzigen is een raadsbesluit nodig.
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de
statuten van Stichting SAAM scholen zoals opgenomen in
de Concept Akte statutenwijziging Stichting SAAM scholen
2021.
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A3
Portefeuillehouder:
Brok, Frank den
Behandelend
ambtenaar:
Sprong, Anne
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022
Raad: 2-6-2022

FC

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke
belastingen Oss 2022
Samenvatting:
Vanwege de gewijzigde verordening afvalstoffenheffing
Oss 2022 is het noodzakelijk om de verordening
kwijtschelding gemeentelijke belastingen Oss aan te
passen. Zonder een aanpassing van deze verordening
kunnen ontvangers van kwijtschelding in sommige
situaties onterecht een teruggaaf ontvangen.
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke
belastingen Oss 2022 vast te stellen;
2. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke
belastingen 2015 in te trekken.
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B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1

Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Zaadnoordijk, Anne
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. OCR
19-5-2022

VBVO

Opinienota ‘proces en uitgangspunten
Geffense Plas’
Samenvatting:
Op 16 december 2021 besloot de raad tot beëindiging van
de erfpachtovereenkomst voor de locatie Geffense Plas.
Tevens gaf de Raad aan nauw betrokken te willen zijn, bij
het vinden van een nieuwe exploitant voor de Geffense
Plas. In de voorliggende Opinienota worden aan de Raad
enkele keuzes voorgelegd. Hiermee kan de Raad richting
geven aan het vervolgproces en de te hanteren
uitgangspunten voor de ontwikkeling.
Besluit:
1. De opinienota ‘Proces en uitgangspunten Geffense Plas'
vast te stellen en voor te leggen aan de opiniecommissie
Ruimte;
2. De agendacommissie voor te stellen deze opinienota te
agenderen op 19 mei 2022.

