BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
16 november 2021

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

ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 16 november 2021

A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

VBVM

Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van

Beheerplan sportterreinen 2021 - 2027
Samenvatting:
Voor het beheer en meerjarige onderhoud van onze
sportterreinen hebben we een beheerplan. Het bestaande
beheerplan loopt van 2016 tot einde 2021. Voor de
volgende periode 2021 – 2027 stellen we een nieuw
beheerplan vast. Het surplus van de voorziening
sportterreinen ad € 308.000,= storten we in de “reserve
Integraal Voorzieningen Beleid” voor de verduurzaming
van onze accommodaties.
We gaan de methodes en werkwijze in de lopende termijn
(2021 – 2027) evalueren.

Behandelend
ambtenaar:
Geurts, Marcel

Besluit:
1. Het Beheerplan sportterreinen 2021 - 2027 vast te
stellen;
2. Het eenmalig surplus van de voorziening
sportterreinen, ad € 308.000, =, vrij te laten vallen in de
jaarrekening;
3. Het bedrag beschikbaar te stellen voor de
verduurzaming van onze accommodaties en dit bedrag
via de resultaatsbestemming te storten in de “reserve
Integraal Voorzieningen Beleid”;
4. De methodes en werkwijze in de lopende termijn (2021
– 2027) te evalueren.

A2
Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der
Behandelend
ambtenaar:
Bakker, Mariëlle

ICTGB

Vaststelling nieuwe straatnaam Hof van
Fort in Oss
Samenvatting:
In Oss worden woningen in een nieuwe straat gebouwd.
De nieuwe straat noemen we “Hof van Fort”. Deze naam
verwijst naar het “stoere” uiterlijk van de bakstenen gevel
en hoektorens van een gesloopt pand, Kromstraat 64, dat
voor veel generaties Ossenaren een begrip was. Het pand
is regelmatig van eigenaar gewisseld en daarmee ook van
naam maar de bekendste namen zijn Het Fort (bekend bij
de oudere generaties) en Tivoli (bekend bij de jongere
generaties).
Besluit:
1. Een nieuwe straat in Oss te benoemen met “Hof van
Fort”;
2. De tekening 61.4.0-221 vast te stellen.

ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 16 november 2021
A3

RO

Vaststelling wijzigingsplan Wijziging 1

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

Bestemmingsplan Buitengebied Oss -

Behandelend
ambtenaar:
Liempt, Mendy van

Samenvatting:
Initiatiefnemer wil een Ruimte voor Ruimtewoning
bouwen aan de Kraaijeven ong. in Geffen. Het gaat om
het perceel gelegen tegenover Kraaijeven 1b in Geffen.
Wij vinden dit voorstelbaar. De voormalige gemeente
Maasdonk heeft in het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Maasdonk, herziening Kraaijeven/Leiweg ong. Geffen’ de
bouw van 3 vrijstaande woningen rechtstreeks mogelijk
gemaakt. Voor twee percelen is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Dit is gebaseerd op
de ‘Visie Geffen – Oss’. De wijzigingsbevoegdheid is
overgenomen in het thans vigerende bestemmingsplan
‘Buitengebied Oss – 2020’.
Op 4 percelen is de bestemming inmiddels gewijzigd naar
‘Wonen’. Met dit wijzigingsplan krijgt het laatste perceel
de bestemming ‘Wonen’.

2020'

Besluit:
1. Het wijzigingsplan ‘Wijziging 1 Bestemmingsplan
Buitengebied Oss - 2020’ vast te stellen in de vorm van
de dataset met het identificatienummer
NL.IMRO.0828.WZ1buitengboss2020-VG01 en zoals
verbeeld op papier;
2. Aan te geven dat in het wijzigingsplan gebruik is
gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGTkaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale
bebouwing;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

A4
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Megens, Mark
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
13-1-2022

MMMO

Brief uitvoeringskaders Sport Expertise
Centrum 2021-2025
Samenvatting:
In 2017 stelden we een brief met uitvoeringskaders voor
het Sport Expertise Centrum op. Door ontwikkelingen op
verschillende vlakken is het noodzakelijk om deze brief te
herijken. Met de nieuwe brief uitvoeringskaders Sport
Expertise Centrum 2021-2025 geven we daar invulling
aan. Middels de juiste uitvoeringskaders houden we een
goede verbinding tussen beleid en uitvoering en werken
we aan de realisatie van de ambities van het Osse
Sportakkoord en werken we toe naar een actueel en
toekomstbestendig Oss Sport & Beweeg-stelsel.
Besluit:
1. De brief uitvoeringskaders Sport Expertise Centrum
2021-2025 zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen.
2. De brief uitvoeringskaders Sport Expertise Centrum
2021-2025 ter informatie te sturen naar de
Adviescommissie Sociaal-Bestuurlijk.
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A5
Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van
Behandelend
ambtenaar:
Musch, Janoe

MMMO

Wijziging gemeenschappelijke regeling
GGD Hart voor Brabant
Samenvatting:
De GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke
regeling van gemeenten in Brabant-Noord en
Midden-Brabant. De gemeenschappelijke regeling passen
we aan onder andere vanwege het
ontstaan van de nieuwe gemeenten Maashorst en Land
van Cuijk. De gemeenteraad heeft op 7
oktober 2021 toestemming verleend aan het college om
de wijzigingen in de regeling vast te stellen.
Besluit:
1. De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling GGD Hart
voor Brabant, zoals voorgesteld door het Algemeen
Bestuur van de GGD, vast te stellen.
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B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1

LWE

Verzelfstandiging Herperduin binnen

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

lichtere vorm van samenwerking

Behandelend
ambtenaar:
Pijlman, Merle

Samenvatting:
Op 8 september 2020 heeft het college besloten om op
een andere wijze te gaan samenwerken binnen de
Maashorst. Op 8 april 2021 is in de opiniecommissie
gesproken over de inhoud van die nieuwe samenwerking.
Mede op basis van de resultaten uit de opiniërende
bespreking ligt nu het definitieve voorstel voor de nieuwe
samenwerking voor. Dit betekent een nieuwe, meer
zelfstandige aanpak voor Herperduin binnen een
Maashorstsamenwerking.

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
2-12-2021
Raad: 16-12-2021

Maashorst

Besluit:
1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de
voorgestelde nieuwe aanpak van Herperduin en de
samenwerking in Maashorst-verband;
2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de
besteding van vrijvallende middelen bij de
programmabegroting en de raad te informeren over de
gerealiseerde bezuiniging;
3. De raad voor te stellen om de huidige inzet van grote
grazers in Herperduin te continueren en periodieke
evaluatie op te nemen in het IBeP 2022 e.v.
4. De concept-dienstverleningsovereenkomst met de
gemeente Maashorst i.o. voor de looptijd van 1 jaar ter
kennisname aan de raad aan te bieden. De conceptdienstverleningsovereenkomst wordt hiertoe vertrouwelijk
ter inzage gelegd bij de griffie.
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B2
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Kruis, Jessie van de
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
13-1-2022

VB

Integrale aanpak scenario's Macharen
Samenvatting:
Op dit moment lopen er verschillende ontwikkelingen in
Macharen. Het project Wonen, de uitwerking van de
realisatie van woningen op de voormalige voetbalvelden.
Het project Ontmoeten, de verbouw of verplaatsing van
gemeenschapshuis de Bongerd. Daarnaast speelt ook het
mogelijke vertrek van Basisschool de Linde en de
uitbreiding van de tennisclub. Er zijn voor diverse
projecten (Wonen, Ontmoeten en Sport) scenario’s
ontwikkeld. Deze gaan vooral over de nieuwe weg om het
dorp te verbinden met de nieuwe woonwijk, toekomst van
De Bongerd en de consequenties voor de
tennisvereniging. En daarbij kan het lege tussenliggende
buitenterrein met oude voetbalkantine bij het herinrichten
van het sociale hart betrokken worden. Deze scenario’s
zijn door middel van een dorpsconsultatie aan het dorp
gepresenteerd. Uiteindelijk is daar vanuit de meerderheid
een voorkeursscenario uitgekomen. Dit is scenario 4a.
Besluit:
1. In te stemmen met het verder uitwerken van scenario
4a gericht op een integrale aanpak van verschillende
ontwikkelingen in Macharen;
2. De raad te informeren over deze aanpak.

