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Afwezig:
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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

LWE

Ontwerpbegroting 2023, concept
beleidsplan 2023 -2026 en jaarstukken

Portefeuillehouder:
Brok, Frank den

2021 Gemeenschappelijke Regeling

Behandelend
ambtenaar:
Dongen, Marionne
van

Heesch West
Samenvatting:
Zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling
Heesch West biedt het dagelijks bestuur de raad de
mogelijkheid tot het formuleren van een zienswijze op de
door de GR Heesch West opgestelde ontwerpbegroting
2023-2026 en het concept beleidsplan 2023-2026.
Daarnaast kan de raad kennisnemen van de jaarstukken
2021.

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
16-6-2022
Raad: 23-6-2022

Besluit:
De raad voor te stellen:
1. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij de
ontwerpbegroting 2023-2026 en het concept beleidsplan
2023-2026, en daarom geen zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting 2023-2026 en het concept beleidsplan
2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch
West;
2. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij de
jaarstukken 2021 en daarom geen zienswijze te geven op
de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling Heesch West.

A2
Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Musch, Janoe
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
16-6-2022
Raad: 23-6-2022

MMMO

Begroting 2023 en Jaarstukken 2021
Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant
Noordoost
Samenvatting:
De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke
regeling van 6 gemeenten in Noordoost-Brabant en de
Provincie Noord-Brabant gericht op het bieden van
collectief vraagafhankelijk vervoer. Met deelname aan de
GR-KCV zorgen we voor kwalitatief goed, veilig,
betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners
die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien,
kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk
vervoer en zo alsnog (blijven) deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Zo houden we onze gemeente
bereikbaar en dragen we bij aan het behoud van sociale
en vitale kernen.
Besluit:
De raad voor te stellen:
1. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij deze
begroting en daarom geen zienswijze te geven op de
concept Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke
Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
2. Geen wensen en bedenkingen te hebben bij de
jaarstukken en daarom geen zienswijze te geven op de
Jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling
Kleinschalig Collectief Vervoer.
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B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1

IBOR

Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van

Baggeren haven en kanaal
Samenvatting:
Het scheepvaart verkeer ondervindt ernstige hinder van
baggerspecie in diverse delen van de havens van Oss. De
baggerspecie zorgt ervoor dat de havens te ondiep
worden. Het gaat om de (industriële) haven van Oss, het
buitenkanaal van deze haven, en de recreatieve havens
de Lithse Ham en de Oude Maasarm te Lithoijen.
Daarom heeft het college op 31 augustus 2021 ingestemd
met het onderzoeken, doorrekenen van de kosten en
voorbereiden van de baggerwerkzaamheden. Dit
onderzoek is afgerond en de resultaten uit het onderzoek
presenteren diverse scenario’s en de financiële gevolgen
hiervan.
Aan B&W is geadviseerd om scenario #7 te kiezen.
Hierdoor worden de havens weer beter toegankelijk voor
scheepvaartverkeer.

Behandelend
ambtenaar:
Strik, Ferdie

Besluit:
1. In te stemmen met het baggeren van de haven en het
buitenkanaal volgens scenario #7 hybride versmald
profiel.
2. In te stemmen met het dekken van het resterende
tekort uit de resultaatbestemming van de jaarrekening
2021 zoals beschreven in de vertrouwelijke financiële
bijlage.
3. In te stemmen met de conclusie uit het onderzoek dat
het baggeren van de Lithse Ham en de Oude Maasarm te
Lithoijen voor het gebied in beheer van de gemeente Oss
nu niet urgent is.
4. In te stemmen met de conclusie uit het onderzoek dat
herstel aan de kleilaag niet nodig is.
5. In te stemmen met het uitwerken van de dekking voor
de structurele bagger kosten in de tussentijdse
actualisatie van het beheerplein haven 2023. De
eventuele consequenties vertalen we in de programma
begroting 2024-2027.

B2
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Muskens, Eefje
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. OCSB
19-5-2022

BZ

Opinienota vluchtelingen en asielzoekers
Samenvatting:
We moeten als regio vluchtelingen uit Oekraïne en
asielzoekers opvangen. De nood om op korte termijn
asielzoekers op te vangen is groot. De gemeente Oss kan
de opvang op korte termijn realiseren. Als we ook onze
eigen statushouders op kunnen vangen, versnel je
hiermee het integratietraject van de statushouders in
Oss.
Besluit:
1. De Opinienota opvang vluchtelingen en asielzoekers
vast te stellen en voor te leggen aan de opiniecommissie
Sociaal Bestuurlijk.
2. De agendacommissie voor te stellen deze opinienota te
agenderen op 19 mei 2022.
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Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Marlies Vos

Onderwerp
Beantwoording van
de artikel 41-vragen
van DDO over het
langer verblijf
asielzoekers in h.v.
Belastingkantoor

Datum
collegevergadering
10-05-2022

Datum
openbaarmaking
12-05-2022

