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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

PCBURG

Benoeming voorzitters en

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Z

stembureauleden mandateren naar
teamleider Burgerzaken
Samenvatting:
Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen
plaats. Eén van de zaken waar het college een besluit
over moet nemen is de benoeming van de voorzitters en
(plaatsvervangende) leden van de stembureaus. Dit is
geregeld in artikel E3 van de Kieswet. Het is mogelijk
deze bevoegdheid te mandateren, in veel gemeenten is
dit belegd bij afdelingshoofden of teamleiders
Burgerzaken. Het benoemen van voorzitters en leden is
niet politiek gevoelig. Daarnaast is het ook praktisch
omdat er tot het laatste moment wijzigingen
plaatsvinden. Daar kan dan voortaan eenvoudiger
besluitvorming over plaatsvinden. Het vaststellen van de
stembureaus wordt in dit mandaat niet meegenomen.

Behandelend
ambtenaar:
Kleijnen, Anthony

Besluit:
1. De teamleider Burgerzaken te mandateren voor het
benoemen van voorzitters en (plaatsvervangende) leden
van de stembureaus.

A2
Portefeuillehouder:
Brok, Frank den
Behandelend
ambtenaar:
Schriemer, Willemien
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
4-11-2021
Raad: 11-11-2021

VBVO

Najaarsbericht 2021
Samenvatting:
Het grondbedrijf informeert het gemeentebestuur twee
keer per jaar. Bij de jaarrekening doen we dit met het
Meerjarenprogramma Grondbedrijf (MPG). Bij de
begroting doen we dat middels het Najaarsbericht. De
gemeenteraad wordt gevraagd om het Najaarsbericht
2021 vast te stellen. Daarnaast wordt de gemeenteraad
gevraagd de parameters en herziene exploitaties
vaststellen.
Besluit:
1. De raad te adviseren het Najaarsbericht 2021 vast te
stellen met als specifieke besluitpunten:
a. Akkoord te gaan met de volgende parameters als basis
voor de herziening van de grondexploitaties bij de
jaarrekening 2021, zoals ook terug te lezen in bijlage II
van het Najaarsbericht 2021:
rente 1,16%
kostenstijging 2,0%
opbrenstenstijging industrie 1,0%
opbrengstenstijging overig 1,5%
b. Akkoord te gaan met herziening grondexploitaties van
de lopende Bouwgrond in Exploitaties (BIE’s)
c. De minimale omvang van de Algemene bedrijfsreserve
(ABR) van het grondbedrijf op 01-01-2022 vast te stellen
op basis van risicomethode op € 5,43 miljoen.
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A3
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Berlo, Ingrid van
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
4-11-2021

LWE

Themajaar Life Sciences
Samenvatting:
We informeren de raad over de voorbereidingen van een
themajaar rond Life Sciences omdat het binnenkort 100
jaar geleden is dat in Oss begonnen is met het op grote
schaal produceren van medicijnen. Vanuit de gemeente
zetten we in op verschillende activiteiten vanuit
economie, arbeidsmarkt/onderwijs en maatschappij.
Besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en aan
te bieden aan de raad.

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
Onderwerp
ambtenaar:
Intentieovereenkomst
Anne-Marie van Uden verkoop Kruisstraat
15 (Groene Engel)

Datum
collegevergadering
05-10-2021

Datum
openbaarmaking
12-10-2021

