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Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van

Kwijtschelding huur sport en cultuur 2e
kwartaal 2021
Samenvatting:
In het tweede kwartaal van 2021 bleef het aantal
coronabesmettingen hoog. De meeste
coronamaatregelen bleven van kracht tot in juni. Alle
binnensportaccommodaties waren gesloten, de
competities in de amateursport lagen stil,
cultuurinstellingen bleven gesloten en bijeenkomsten in
groepen bleven verregaand beperkt. Het gebruik van
onze accommodaties was hierdoor sterk verminderd of
niet mogelijk. We schelden daarom de huur kwijt van de
gemeentelijke accommodaties voor sport en cultuur die
door coronamaatregelen in de periode april t/m juni 2021
niet gebruikt konden worden. We verwachten dat het rijk
de misgelopen huurinkomsten grotendeels compenseert.

Behandelend
ambtenaar:
Mentink, Wiljan
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
2-12-2021

Besluit:
1.
De huur van de gemeentelijke accommodaties
voor sport en cultuur die door coronamaatregelen in de
periode april t/m juni 2021 niet gebruikt konden worden,
kwijt te schelden.
2.
De misgelopen huurinkomsten voor de
cultuursector van € 54.864 te dekken uit de ontvangen
gelden van het rijk voor de geleden schade door COVID19.
3.
De misgelopen huurinkomsten voor de binnen- en
buitensportsector van € 110.561,71 zoveel mogelijk te
dekken uit de nog aan te vragen compensatiegelden van
het rijk voor de geleden schade door COVID-19.
4.
Dit besluit ter informatie naar de raad te sturen.

A2
Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Mosch, Lars
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
2-12-2021
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Beheerplan parkeren 2021-2022
Samenvatting:
Gemeente Oss wil het Parkeerbedrijf financieel gezond
houden. Daarom wordt de bedrijfsvoering efficiënter
gemaakt, door het digitaliseren van de
parkeerhandhaving en het wijzigen van de openingstijden
van parkeergarage Bergoss.
Besluit:
1. Het Beheerplan Parkeren 2021-2022 vast te stellen.
2. In te stemmen met de maatregelen uit het Beheerplan
Parkeren 2021-2022:
a. Digitaliseren parkeerhandhaving door de inzet van
een scanvoertuig
b. Aanpassen bezettingstijden parkeergarage Bergoss.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van
toesturen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief
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Maasland Interventie Team (MIT)
Samenvatting:
De Gemeente Oss gaat na de pilot door met het
“Maasland Interventie Team” (MIT). Het MIT is een
integraal handhavingsteam dat voor de gemeenten Oss
én Bernheze in actie komt. Het team pakt overlast
gevende overtredingen snel en effectief op en draagt
daarmee zichtbaar bij aan de leefbaarheid.
Besluit:
1.
Kennis te nemen van de evaluatie Maasland
Interventie Team (MIT).
2.
In te stemmen om het MIT vanaf 1 januari 2022
structureel te continueren.

