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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

LWE

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

Samenvatting:
Het college wordt gevraagd de definitieve
dienstverleningsovereenkomst voor Herperduin in
Maashorstverband voor het jaar 2022 te bekrachtigen.

Behandelend
ambtenaar:
Pijlman, Merle

A2
Portefeuillehouder:
Brok, Frank den
Behandelend
ambtenaar:
Oss, Joep van
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
10-2-2022

DVO Herperduin in de Maashorst 2022

Besluit:
1. De dienstverleningsovereenkomst 2022 met de
gemeente Maashorst i.o. voor het grondgebied van de
gemeente Oss in het natuurgebied de Maashorst vast te
stellen.

MMMO

Tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds
Professionele Kunst 2022-2023
Samenvatting:
De culturele sector is in het afgelopen jaar zwaar
getroffen dor de coronacrisis en het einde is helaas nog
niet in zicht. De gemeenteraad heeft unaniem
uitgesproken dat we als gemeente ons in moeten
spannen om ons maatschappelijke veld te ondersteunen.
Nu we verder in de pandemie zijn zien we sommige
gevolgen hiervan helderder. Een culturele groep die hard
getroffen is zijn de professionele kunstenaars. Het doel
van deze tijdelijke subsidieregeling is om professionele
makers van kunst te stimuleren en ondersteunen bij het
her-/opstarten van hun beroepspraktijk in de zware
coronatijd. Hierbij sluiten we aan op een regeling van de
provincie Noord-Brabant om gebruik te maken van
cofinanciering. Hiervoor is een budget van € 100.000
beschikbaar in de periode 2022-2023. De subsidieregeling
start in januari 2022 en per jaar is er € 50.000
beschikbaar. Dit budget is voor € 50.000 afkomstig van
de gemeente Oss en voor € 50.000 van de provincie
Noord-Brabant door middel van cofinanciering. Het doel
van deze tijdelijke subsidieregeling is om professionele
makers van kunst te steunen na de zware coronatijd en
hun beroepspraktijk te her-/opstarten. Per project kan €
5.000 aangevraagd worden. De Cultuurtafel zal adviseren
over de aanvragen.
Besluit:
1. De tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds
Professionele Kunst vast te stellen.
2. De tijdelijke subsidieregeling Cultuurfonds
Professionele Kunst vanaf 1 januari 2022 te effectueren.
3. Het hoofd van de afdeling Mens & Maatschappij te
mandateren namens het college te beslissen op
aanvragen op advies van de Cultuurtafel.
4. De tijdelijke regeling aan het einde van de looptijd te
evalueren.
5. Dit besluit en de tijdelijke subsidieregeling
Cultuurfonds Professionele Kunst ter kennisname aan te
bieden aan de adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
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A3
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Rovers, Thomas
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
10-2-2022

VTH

VTH-TOR/HOR plan 2022
Samenvatting:
Het jaarlijks opstellen van een integraal VTH-TOR/HOR
uitvoeringsprogramma waarin zowel handhaving- en
toezichtstaken zijn opgenomen is een wettelijke
verplichting. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft waar we
in 2022 mee aan de slag gaan. Daarnaast vragen wij
input van interne en externe partijen met betrekking tot
het programma.
Het onderhavige programma illustreert hoe toezicht en
handhaving georganiseerd zijn bij verschillende
onderwerpen. Het beschrijft de reguliere taken, de
projecten en de activiteiten die vanuit verschillende
thema’s worden opgestart.
Het uitvoeringsprogramma van de afdeling Vergunningen,
Toezicht en Handhaving (VTH) is uitgesplitst in de
onderdelen missie en visie, prioriteiten, organisatie en
middelen, uitvoeringsstrategie, monitoring en rapportage
en tot slot de bijlagen. Onze inzet wordt voor het jaar
2022 per onderdeel benoemd.
Besluit:
1. Het VTH-TOR/HOR plan 2022 vast te stellen.
2. De raad te informeren over het VTH-TOR/HOR plan
2022.
3. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant
in kennis te stellen van het VTH-TOR/HOR plan 2022.

ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 21 december 2021
A4
Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van
Behandelend
ambtenaar:
Dijk, Ester van

ZORG

Contractering maatschappelijke opvang
2022
Samenvatting:
Vanuit het rijk is de gemeente verplicht voorzieningen
voor dak-, en thuislozen beschikbaar te hebben als het
nodig is. Hiervoor is een aparte regionale financiering
beschikbaar, namelijk de decentralisatie uitkering
maatschappelijke opvang (DU-MO). Het zijn de meest
kwetsbare burgers die gebruik maken van deze
vangnetvoorzieningen. Naast opvang en onderdak is het
nodig te voorkomen dat burgers een beroep moeten doen
op de maatschappelijke opvang en zwaardere vormen
van zorg en ondersteuning. Eerder is besloten om deze
activiteiten via bestuurlijk aanbesteden te contracteren
om scherper te definiëren hoe deze voorzieningen passen
in het zorglandschap. Daarnaast is in 2021 een proces tot
transformatie van de maatschappelijke opvang gestart
om grip en regie te krijgen op de jaarlijkse
budgetoverschrijdingen. Voor 2022 zijn deze vertaald in
concrete afspraken in de overeenkomst. Met de
regiogemeenten zijn afspraken gemaakt hoe wij
gezamenlijk eventuele tekorten opvangen.
Besluit:
1. In te stemmen met de uitgaven van € 3.546.834 in
2022 die vallen onder de decentralisatie uitkering
maatschappelijke opvang (DU-MO). Het verwachte tekort
van € 309.712,- wordt onttrokken aan de reserve
beschermd wonen.
2. In te stemmen met de overeenkomst maatschappelijke
opvang 2022.
3. In te stemmen met het verrekenen van een eventuele
wijziging met de reserve Beschermd Wonen (In 2022 kan
zich opnieuw een wijziging voordoen op de decentralisatie
uitkering maatschappelijke opvang).
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A5
Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der
Behandelend
ambtenaar:
Smit, Anita de
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
10-2-2022

LWE

Raadsinformatiebrief evaluatie nieuwe
aanpak huishoudelijk afval 2021
Samenvatting:
Een jaar na invoering evalueren we de nieuwe aanpak
van huishoudelijk afval. Deze nieuwe aanpak koos de
raad op 24 september 2020. Deze is gebaseerd op het
principe ‘Afval scheiden loont’ en is gericht op het behalen
van de landelijke afvaldoelstellingen. Hierbij streven we
naar een zo hoog mogelijk milieurendement en een goed
serviceniveau voor onze inwoners, tegen zo laag
mogelijke kosten met kostendekkende tarieven.
De nieuwe aanpak wordt in twee fases ingevoerd. Per
2022 gaan we gedifferentieerde tarieven per lediging
hanteren. In de aanloop daarnaar toe hebben we het
afgelopen jaar de eerste fase van de nieuwe aanpak
huishoudelijk afval uitgevoerd. Deze fase omvat onder
andere de invoering van een kleine restafvalcontainer bij
alle laagbouw, maximaal 10 inworpen in de ondergrondse
restafvalcontainer bij hoogbouw, tweewekelijkse
inzameling van PBD-afval en nieuwe voorwaarden op het
Duurzaamheidsplein Oss.
Uit de evaluatie blijkt dat de landelijke doelstelling van
100 kg restafval per inwoner dichterbij komt. We hebben
in de tussenevaluatie van juli 2021 aangegeven een
vermindering van 50 kg restafval per persoon per jaar te
willen behalen in deze eerste fase. Dit is gelukt. De
hoeveelheid restafval per inwoner per jaar daalde van
183 kg naar 132 kg (periode januari tot en met november
2021). De recyclebare stromen GFT-afval, PBD-afval en
oud papier en karton zijn toegenomen, dankzij betere
afvalscheiding door onze inwoners.
Besluit:
1. De raadsinformatiebrief 'evaluatie nieuwe aanpak
huishoudelijk afval 2021' vast te stellen en aan te bieden
aan de raad.
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A6
Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Mosch, Lars
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
10-2-2022

IBOR

Parafenbesluit tijdelijk stoppen fiscale
handhaving en handhaving fietsverbod
voetgangersgebied Oss
Samenvatting:
Als gevolg van het COVID-19 virus is door de
Rijksoverheid een nieuwe lockdown ingesteld, die
vooralsnog geldt tot en met 14 januari 2022. Essentiële
winkelvoorzieningen zijn wel geopend, overige
voorzieningen zijn uitsluitend voor afhalen geopend. Met
het gedurende de lockdown opschorten van de fiscale
parkeerhandhaving en handhaving van het fietsverbod in
het voetgangersgebied, willen we ondernemers een
steuntje in de rug geven.
Besluit:
1.
Tot en met 14 januari 2022 en met onmiddellijke
ingang geen fiscale parkeerhandhaving uit te voeren in
zowel het centrum als de omliggende schilzones.
2.
Geen financiële regelingen te treffen voor
gedurende deze periode wel betalende bezoekers,
vergunninghouders en abonnementhouders.
3.
Tot en met 14 januari 2022 niet te handhaven op
het fietsverbod in het voetgangersgebied in het centrum
van Oss.
4.
De financiële gevolgen te melden in de MARAP en
pas na het opheffen van het stoppen van de fiscale
handhaving een voorstel uit te werken voor de dekking
hiervan.
5.
Dit besluit ter kennisname naar de
Adviescommissie Ruimte te sturen..
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B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1

Portefeuillehouder:
Brok, Frank den
Behandelend
ambtenaar:
Verstraten,
Annemieke
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
10-2-2022

VBVM

Compensatieregeling voor wijk- en
dorpshuizen als gevolg van COVID-19
2021
Samenvatting:
Vanwege COVID-19 maatregelen waren veel van de
gemeentelijke accommodaties tussen 1 januari en 1
maart 2021 gesloten. Daarna zijn deze (onder
voorwaarden) weer open.
In Oss hebben dorpshuizen en buurthuizen veel van hun
activiteiten moeten staken. Dit heeft gevolgen voor grote
groepen bewoners: zij zijn hun ontmoetingsplek kwijt;
missen vaste sociale contacten. Wegvallende opbrengsten
van verhuur, activiteiten en inkomsten uit consumpties
maken dat de exploitatie onder druk komt te staan. De
bepekte financiële reserve van veel van onze wijk- en
dorpshuizen maakt deze situatie nog lastiger.
De gemeenteraad heeft in 2020 via een motie al brede
steun uitgesproken voor het ondersteunen van het
maatschappelijke veld van onze gemeente in deze
moeilijke periode. In lijn met deze motie werden al eerder
huren kwijtgescholden en zijn ook in 2020
exploitatietekorten gecompenseerd.
De gemeenteraad heeft brede steun uitgesproken dat
ondersteuning aan het maatschappelijke veld ook ten
koste mag gaan van de algemene reserve. Met het
compenseren van de exploitatieverliezen in 2021 blijven
de wijk- en buurthuizen bestaan.
Besluit:
1. De gezamenlijke exploitatietekorten van de wijk- en
dorpshuizen in onze gemeente voor de periode 1 januari
tot en met 1 december 2021 ter grootte van € 110.452
door middel van een voorlopige toekenning te
compenseren.
2. De gezamenlijke exploitatietekorten van € 110.452
voor € 49.000 te dekken uit de incidentele
coronamiddelen voor gemeenschapsaccommodaties
vanuit het Rijk. Het restant van de kosten, € 61.452 ten
laste te brengen van de algemene middelen
(jaarrekeningresultaat).
3. De financiële ondersteuning aan wijk- en dorpshuizen
te verwerken in Marap I-2022.
4. De raad te informeren over dit besluit.
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B2
Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Tax, Bram
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. OCR
23-12-2021

PM

Opiniërende vragen Oss-West
Samenvatting:
Om tijdig, voor de verkiezingen, door de Raad te laten
besluiten over een Structuurvisie Oss-West, benodigd
voor de verlening van WVG1 (voor 30 mei) en het
vrijgeven van het Ontwerp Bestemmingsplan Oss-West
(voor 1 juli 2022), een selectie aan opiniërende vragen
aan de Raad voor te leggen opdat de antwoorden kunnen
worden meegenomen in de uitwerking naar de
Structuurvisie zoals deze op 24 februari 2022 ter
besluitvorming aan de Raad zal worden voorgelegd.
Besluit:
1. De opinienota vast te stellen en aan te bieden aan de
Opiniecommissie Ruimte.

