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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Verhoef, Marcel

MMMO

Bestemming NPO-budget gemeente Oss
Samenvatting:
Het Rijk heeft het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
opgezet om de gevolgen van de Covid 19-maatregelen
voor jeugdigen en jongeren in het onderwijs en opvang
aan te pakken. Ook gemeenten, waaronder Oss, zullen uit
het NPO een budget ontvangen. Gemeente Oss met
samenwerkingspartners uit onderwijs en opvang hebben
als beleidsdoel jeugdhulp beter te verbinden met
onderwijs en opvang. Doel hiervan: Uitval van met name
kwetsbare groepen jeugdigen en jongeren te voorkomen
en hen de best mogelijke ontwikkeling en schoolloopbaan
te bieden. In overleg met de samenwerkingspartners wil
gemeente Oss het NPO-budget bestemmen voor meer
jeugdhulp in onderwijs en opvang.
Besluit:
1. Opgave en beleid voor jeugdhulp in onderwijs en
opvang beter te funderen en uit te voeren;
2. Te ontvangen gemeentelijk budget vanuit het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) te bestemmen
voor de opgave jeugdhulp in onderwijs en opvang.
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A2
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van

MMMO

Verbinding Jeugdhulp en Passend
Onderwijs: Financiering regionale
voorzieningen

Behandelend
ambtenaar:
Verhoef, Marcel

Samenvatting:
Gemeenten en het Samenwerkingsverband VO hebben de
afspraak meer (specialistische) jeugdhulp te koppelen aan
onderwijs. Hiermee willen zij bereiken dat minder
jongeren verzuimen en uitvallen uit het onderwijs en (de
meest) kwetsbare jongeren een reëel ontwikkel- en
toekomstperspectief bieden met combinaties van
intensieve onderwijsbegeleiding en jeugdhulp. Tevens
willen zij de vraag naar zwaardere en duurdere zorg
verminderen (transformeren). Hiervoor is nodig:
• Gespecialiseerde jeugdhulp in Past/TOM voort te zetten;
• Gespecialiseerde jeugdhulp uit te breiden naar het
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), met name naar
VSO Sonnewijser, Route arbeid.
Om dit mogelijk te maken wordt gemeenten gevraagd als
onderdeel van een co-financierings-constructie een
bedrag in te leggen voor het schooljaar 2021-2022.
Besluit:
1. Voor voortzetting van de voorziening Past/TOM voor
schooljaar 2021-2022 en als onderdeel van een cofinancieringsconstructie een bedrag in te leggen van €
19.229,-.
2. Dit in te leggen bedrag voor Past/TOM ten laste te
brengen van het te ontvangen gemeentelijk NPO-budget;
3. Voor inzet van specialistische jeugdhulp in het
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Route arbeid
Sonnewijser, voor schooljaar 2021-2022 en als onderdeel
van een co-financieringsconstructie een bedrag in te
leggen van € 30.767,-.
4. Dit in te leggen bedrag voor specialistische jeugdhulp
in het VSO ten laste te brengen van het te ontvangen
gemeentelijk NPO-budget.
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A3

MMMO

Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van

Voorgenomen fusie schoolbesturen Filios
scholengroep en SKPO Novum
Samenvatting:
De schoolbesturen Filios scholengroep en SKPO Novum
willen fuseren. Voordat dat mogelijk is, moeten
gemeenten met scholen van deze besturen op hun
grondgebied, laten weten wat zij daar van vinden. Dit is
een wettelijke verplichting van het fusieproces. Het Osse
college van B&W geeft een positief advies. Dit omdat met
de fusie:
- Een robuuster onderwijsbestuur ontstaat dat beter in
kan spelen op de leerlingendaling (krimp);
- Er meer mogelijkheden op onderwijsontwikkeling en
innovatie komen. Doordat personeel wordt
samengevoegd ontstaat er potentieel aan ervaring, talent
en kennis voor kinderen en scholen. En is er meer
onderwijs op maat mogelijk voor kinderen die daar
behoefte aan hebben;
- Er geen sprake is van verlies van keuzevrijheid voor
ouders. Dit omdat SKPO Novum geen scholen heeft in
Oss.

Behandelend
ambtenaar:
Verhoef, Marcel

Besluit:
1. Een positief advies te geven op de voorgenomen fusie
tussen schoolbesturen Filios scholengroep en SKPO
Novum.

A4
Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van
Behandelend
ambtenaar:
Moorsel, Vera van
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
23-9-2021

MMMO

Investeringsagenda Beschermd Wonen
2021-2023
Samenvatting:
De ‘Regionale ontwikkelagenda voor inwoners met een
psychische kwetsbaarheid’ is de regiovisie voor de
doordecentralisatie van Beschermd Wonen naar alle
gemeenten. Deze Ontwikkelagenda is in december 2020
door de gemeenteraad vastgesteld en bevat ook lokale
opgaven voor de basis op orde in elke gemeente. Een
deel van de opgebouwde regionale reserve Beschermd
Wonen wordt geïnvesteerd om gemeenten in de regio te
stimuleren de basis op orde te krijgen voor de doelgroep.
Het doel is het regionaal specialistisch vangnet op termijn
te verkleinen en ondersteuning meer dan nu lokaal voor
deze doelgroep te realiseren. In Oss gaat het over een
investering van € 925.000 per jaar van 2021-2023. In de
Investeringsagenda Beschermd Wonen 2021-2023 geven
wij aan hoe we deze middelen in gaan zetten.
Besluit:
1. Akkoord te gaan met de Investeringsagenda
Beschermd Wonen 2021-2023: tabel 1.
2. Te besluiten het overschot in 2021 van € 215.000 in te
zetten voor dekking van tekorten op Wmo
begeleiding/dagbesteding Wmo.
3. De financiële consequenties te verwerken in de
eerstvolgende Marap.
4. De Raad te informeren over de Investeringsagenda
Beschermd Wonen 2021-2023.

ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 13 juli 2021
A5
Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Zuijlen, Nicole van
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
23-9-2021

RO

Positionering Gezondheidscentrum De
Ruwaard
Samenvatting:
Sinds eind 2013 onderzoeken drie in de wijk Ruwaard
gevestigde huisartsenpraktijken (Iemhof, Bredero en
Talmastraat) en apotheek Hofsteede of zij samen tot
nieuwbouw van een gezondheidscentrum kunnen komen.
Het gezondheidscentrum is ongeveer 2.000 m2 groot en
bestaat uit 2 bouwlagen. In het gezondheidscentrum
vestigen zich een apotheek, een drietal
huisartsenpraktijken, twee fysiotherapiepraktijken, een
podotherapiepraktijk, een psychologenpraktijk en een
diëtiekpraktijk. De bouw van een nieuw
gezondheidscentrum past niet in het geldende
bestemmingsplan. De procedure voor een
projectafwijkingsbesluit loopt en wordt naar verwachting
in het 2e kwartaal van 2022 afgerond. Op 16 juni vond de
omgevingsdialoog plaats. Van deze dialoog is een verslag
gemaakt. De wijkraad Ruwaard en het bestuur van
wijk(k)huis De Haard willen dat het gezondheidscentrum
in één lijn komt te liggen van wij(k)huis De Haard en
winkelcentrum De Ruwert. De wijkraad stuurde een
soortgelijke brief al eerder in het kader van het wettelijk
vooroverleg. Concreet betekent dit dat het
gezondheidscentrum ongeveer 5 meter zou moeten
verschuiven in de richting van de Paganinistraat en
daarmee aan die zijde vóór de voorgevel van de
Sterrebosflat komt te liggen. Het voorstel is om het
gezondheidscentrum maximaal 2,40 meter op te
schuiven. De nieuwbouw van Gezondheidscentrum De
Ruwaard start in medio 2022 en is medio 2023 klaar.
Besluit:
1. In te stemmen met het verschuiven van
Gezondheidscentrum De Ruwaard met maximaal 2,40
meter in de richting van de Paganinistraat onder de
voorwaarde van afsluiten van de doorgang tussen het
gezondheidscentrum en de Sterrebosflat.
2. De belanghebbenden te informeren over dit besluit.
3. Het besluit te verwerken in het ontwerp van de
ruimtelijke onderbouwing.
4. Dit besluit ter kennisname aan de adviescommissie
Ruimte toe te sturen.

