BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
23 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
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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

VBVO

Aangaan bouwclaimovereenkomst met

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

bouwbedrijven ten behoeve van

Behandelend
ambtenaar:
Zaadnoordijk, Anne

Geffen

ontwikkeling woningbouw in ’t Veld in
Samenvatting:
Woningbouwontwikkeling ’t Veld in Geffen draagt bij aan
de opdracht van de taskforce, zijnde het versnellen en
uitvoeren van de woningbouwopgave. In het plangebied ‘t
Veld realiseren we circa 260 woningen. Om de situering
van de woningen in te kunnen passen in een groter
verband, is een gebiedsvisie opgesteld voor het
visiegebied ’t Veld. Deze gebiedsvisie is op 8 juli 2021
door de raad vastgesteld.
De gemeente heeft vervolgens gesprekken en
onderhandelingen gevoerd met Van Wanrooij - Van
Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij en
Reuvers van Bergen Ontwikkeling & Bouw, over de
ontwikkeling en bouw van projectmatige woningen in ’t
Veld in Geffen. Deze afspraken zijn verwoord in
voorliggende overeenkomst.
Besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een
bouwclaimovereenkomst met Van Wanrooij - Van
Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V en
Reuvers van Bergen Ontwikkeling & Bouw B.V.
2. In te stemmen met de aankoop van de gronden, zoals
opgenomen in de overeenkomst.

A2
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Oorsouw, Christa van
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
13-1-2022

PM

RIB Voortgangsrapportage invoering
Omgevingswet
Samenvatting:
Het college informeert de gemeenteraad periodiek over
de voorgang van de invoering van de Omgevingswet.
Bijgaande rapportage gaat over de stand van zaken per
november 2021. De activiteiten verlopen grotendeels
volgens planning.
Besluit:
1. De raad te infomeren over de voortgang van het
programma Invoering Omgevingswet middels bijgaande
raadsinformatiebrief.
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A3
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Wijma, Bouke

BZ

Intrekking aanwijzing ing. R.A. von Reth
als 5e loco-secretaris
Samenvatting:
Bij afwezigheid van de gemeentesecretaris, neemt de
loco-secretaris deze functie waar. Als locosecretarissen
fungeren de directeuren.
Met het oog op continuïteit heeft het college op 14
november 2017 het hoofd Bestuurszaken ing. R.A. von
Reth aangewezen als loco-secretaris. Wegens zijn
pensionering wordt deze aanwijzing ingetrokken.
Besluit:
1. Het besluit van 14 november 2017 betreffende de
aanwijzing van de heer ing. R.A. von Reth als vijfde in rij
bij vervanging van de gemeentesecretaris, in te trekken
per 15 december 2021.
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A4
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Wijma, Bouke

BZ

Afwijkingen vergaderschema college
2022-2023
Samenvatting:
Op grond van artikel 2, eerste lid van het 'Reglement van
Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van het college van burgemeesters en
wethouders 2018' vergadert het college eenmaal
per week op de dinsdagochtend.
In het vierde lid van hetzelfde artikel staat dat het college
een overzicht vaststelt van de periode waarin
geen reguliere collegevergadering(en) plaatsvind(t)/(en)
in verband met een reces.
In 2022 zijn er twee dinsdagen waarop het college niet
kan vergaderen in verband met een feestdag of een
andere gelegenheid, te weten:
- 1 maart 2022 vanwege Carnaval;
- 28 juni 2022 vanwege het VNG-jaarcongres.
Daarnaast houdt het college reces in het voorjaar, in de
zomer, in de herfst en tijdens de kerstperiode. Op
de dinsdagen in die periode vergadert het college niet.
Het betreft:
- maandag 3 januari 2022 tot maandag 10 januari 2022;
- maandag 2 mei 2022 tot maandag 9 mei 2022;
- maandag 1 augustus 2022 tot maandag 29 augustus
2022;
- maandag 24 oktober 2022 tot maandag 31 oktober
2022;
- maandag 26 december 2022 tot maandag 2 januari
2023;
Voor spoedeisende zaken krijgt één van de collegeleden
het mandaat om in de recesperiodes besluiten te
nemen. Dat mandaat geeft het college bij afzonderlijk
besluit.
Besluit:
Vast te stellen dat het college:
1. bij de volgende aangelegenheden op een andere dag
dan de dinsdag vergadert vanwege:
a. Carnaval op woensdag 2 maart 2022, aanvang 13.00
uur;
b. het VNG-jaarcongres op maandag 27 juni 2022,
aanvang 09.30 uur;
2. Tijdens de volgende periodes niet vergadert
(recesperiodes):
- rond Nieuwjaar 2022 van maandag 3 januari 2022 tot
maandag 10 januari 2022;
- in het voorjaar van maandag 2 mei 2022 tot maandag 9
mei 2022;
- in de zomer van maandag 1 augustus 2022 tot
maandag 29 augustus 2022;
- in de herfst van maandag 24 oktober 2022 tot maandag
31 oktober 2022;
- rond Kerst 2022 en Nieuwjaar 2023 van maandag 26
december 2022 tot maandag 2 januari
2023;
3. wel regulier vergadert op dinsdag 21 december 2021,
in tegenstelling tot het besluit van 17 november 2020.
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Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Mart van Lieshout

Behandelend
ambtenaar:
Sandra Hofman

Onderwerp
Verhuurbeleid
woonwagenstandplaats
en gemeente Oss 2021
Vestiging voorlopig
voorkeursrecht
Stedelijke ontwikkeling
Oss-West

Datum
collegevergade
ring

Datum
openbaarmaking

16-11-2021

23-11-2021

16-11-2021

18-11-2021

