BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
22 februari 2022

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
Manon Wittenbernds, bestuursadviseur
Afwezig:
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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

IBOR

Participatie en re-integratie van bewoners

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

met afstand tot de arbeidsmarkt

Behandelend
ambtenaar:
Kleijn, Mariolein

Samenvatting:
De gemeente Oss neemt per 1-1-2023 tien medewerkers
met afstand tot de arbeidsmarkt in vaste dienst. Deze
medewerkers komen over van de IBN en blijven
werkzaam op het Duurzaamheidsplein/demontagehal.
Hiermee ronden de gemeente Oss en de IBN een
succesvol participatie traject af. Daarmee voldoet de
gemeente ruimschoots aan de landelijke doelstellingen
voor gemeenten met gelijke omvang.

Duurzaamheidplein/demontagehal

Daarnaast breiden we samen met de IBN de
mogelijkheden voor re- integratie op het
Duurzaamheidsplein/demontagehal uit, middels
arbeidsontwikkelplaatsen en maximaal 10
motivatietrajecten.

Besluit:
Met betrekking tot participatie gratie op de arbeidsmarkt:
1 Binnen het formatieplan van team IBOR-Afval 10 fte
met afstand tot de arbeidsmarkt (medewerker technische
uitvoeringschaal A) opnemen;
2 De huidige tien medewerkers, met afstand tot de
arbeidsmarkt, van de IBN, die werkzaam zijn op het
Duurzaamheidsplein/demontagehal, een vast contract
aan te bieden bij de gemeente Oss;
Met betrekking tot re-integratie op de arbeidsmarkt:
3 Het realiseren van Arbeidsontwikkelplaatsen op het
Duurzaamheidsplein/demontagehal;
4 Het realiseren van maximaal 10 motivatietrajecten
voor moeilijk bemiddelbare inwoners met specifieke
kenmerken, op het Duurzaamheidsplein/demontagehal.
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A2

LWE

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

Maassamenwerking 2022 - 2025
Samenvatting:
Vanuit de Visie verbinden en Vertellen werken we aan het
bundelen van krachten in de regio en leggen we
promotioneel het accent op de Maas. Hiervoor zetten we
in een Brabant-Gelderse samenwerking in op een
gezamenlijk marketingcommunicatieplan met als doel
meer (verbinding van) bezoekersstromen te realiseren
rondom de Maas. De rivier is hierbij ons gezamenlijk
unique sellingpoint. De samenwerking en uitvoering wordt
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de
deelnemende gemeenten. Het college wordt gevraagd
wethouder Van der Schoot te machtigen om deze te
ondertekenen en om hiermee de samenwerking en de
uitvoering te formaliseren.

Behandelend
ambtenaar:
Berkers, Manoeska

Besluit:
1. Wethouder Van der Schoot te machtigen om de
samenwerkingsovereenkomst 'Over de Maas 2022 - 2025'
te ondertekenen.

A3

PCBURG

Vaststelling bijzondere stembureaus

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Z

Samenvatting:
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen moeten er
voldoende stembureaus aangewezen worden. In uw
vergadering van 25 januari j.l. is dat gebeurd. Er wordt
nog één stembureau toegevoegd. Het betreft een
zogenoemd bijzonder stembureau dat in twee
verzorgingshuizen opgebouwd wordt. Op dinsdag 15
maart van 10.00 uur tot 12.00 uur in verzorgingshuis De
Wellen en van 14.00 uur tot 16.00 uur in verzorgingshuis
De Heegt. In dit stembureau kan alleen door de bewoners
gestemd worden. De overige verzorgingshuizen zijn ook
benaderd maar waren niet geïnteresseerd. De stemmen
die in het bijzondere stembureau zijn uitgebracht worden
op woensdag 17 maart. om 10.00 uur geteld in De
Rusheuvel.

Behandelend
ambtenaar:
Kleijnen, Anthony

Besluit:
1. Een bijzonder stembureau vast te stellen dat op
dinsdag 15 maart 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur
geopend is in De Wellen en van 14.00 uur tot 16.00 uur
in De Heegt.
2. Als locatie en tijdstip voor het tellen van de
uitgebrachte stemmen in deze stembureaus De Rusheuvel
op woensdag 16 maart 2022 om 10.00 uur Rusheuvel aan
te wijzen.
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A4

PCBURG

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Z

(BRP) 2021

Behandelend
ambtenaar:
Kleijnen, Anthony

Samenvatting:
Ieder jaar moet de gemeente een verplichte zelfevaluatie
uitvoeren. Deze bestaat uit 3 onderdelen:
reisdocumenten, basisregistratie personen en een
inhoudelijke controle van de in de BRP vastgelegde
gegevens. De uittreksels gaan over de laatste 2
onderdelen. Eén uittreksel is gegenereerd uit ENSIA en
gaat over algemene zaken rondom
persoonsinformatiebeveiliging. Het andere uittreksel gaat
over procedures voor het vastleggen en beveiligen van
persoonsgegevens in de BRP. Op alle onderdelen scoren
we een voldoende. Daarnaast is er een inhoudelijke
controle geweest van de BRP en daaruit blijkt dat 99,96%
van alle persoonslijsten in de BRP administratief correct
zijn.
Besluit:
1.
Kennis te nemen van het uittreksel van de
managementrapportage ten behoeve van de zelfevaluatie
BRP gericht op processen binnen Burgerzaken.
2.
Kennis te nemen van het uittreksel gegenereerd
uit ENSIA gericht op organisatorische maatregelen.
3.
De ondertekende uittreksels aan te bieden aan de
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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B. STUKKEN
B. OPENBAAR
B1

VTH

Beslissing op bezwaarschrift
omgevingsvergunning Zeeheld

Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van

Samenvatting:
Er is een omgevingsvergunning verleend voor een
bedrijfslocatie aan Zeeheld (Kantsingel- van Speykstraat)
in Oss. De vergunning gaat over vestiging van de
bedrijfsactiviteiten van Van Mun en over vestiging van 9
opslagunits. Nu blijkt dat de vergunning voor de 9
opslagunots niet verleend had mogen worden. Dit advies
stelt voor dit deel van de vergunning te weigeren. Wat
betreft de vergunning voor de bedrijfsactiviteiten van van
Mun zijn er aanknopingspunten dit deel van de
vergunning wel te verlenen. Dit advies brengt de risico's
daarvan in beeld en stelt voor dit deel van de vergunning
wel te verlenen.

Behandelend
ambtenaar:
Zwaans, Astrid

Besluit:
1. De bezwaarschriften van bezwaarmakers gegrond te
verklaren.
2. Herroepen van het bestreden besluit door de
aangevraagde omgevingsvergunning voor de opslagunits
NIET te verlenen en voor het kantoor met hal
(=bedrijfsactiviteiten Van Mun) WEL te verlenen.
3. Verzoek om proceskosten en vergoeding van
deskundigenkosten toe te wijzen aan bezwaarmaker 1.

B2

PM

Portefeuillehouder:
Brok, Frank den

Investeringskrediet 't Slotje
Samenvatting:
De gemeenteraad besluit een investeringskrediet ter
beschikking te stellen voor de renovatie en
verduurzaming van dorpshuis ’t Slotje in Herpen.

Behandelend
ambtenaar:
Meulenbroek,
Désirée

Besluit:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met een
investeringskrediet voor dorpshuis ’t Slotje voor renovatie
en verduurzaming.
2. De raad voor te stellen een aannemersovereenkomst af
te sluiten in vervolg op de afgesloten
Bouwteamovereenkomst vóór 31 maart 2022
3. Dit besluit inclusief een niet openbare financiële bijlage
voor te leggen aan de gemeenteraad.

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
Raad: 24-2-2022

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Merel Franken

Onderwerp
Beantwoording art.
41 vragen van de
fractie SP over de
houtstook

Datum
collegevergadering
15-02-2022

Datum
openbaarmaking
19-02-2022

