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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

MMMO

Thuis in de Buurt

Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van

Samenvatting:
In dit advies geven we aan waar we staan met het project
laagdrempelig ontmoeten ‘Thuis in de Buurt’. Ook
beschrijven we de relatie met de substitutieopdracht
vanuit de Wmo. Daarnaast wordt uw college gevraagd de
aanvullende opdracht ‘Thuis in de Buurt’ voor de wijk- en
dorpshuizen vast te stellen.

Behandelend
ambtenaar:
Noten, Peter
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
23-6-2022

A2
Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van
Behandelend
ambtenaar:
Rovers, Bas

Aanvullende opdracht en vervolgtraject

Besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken en voortgang
met betrekking tot ‘Thuis in de Buurt’;
2. In te stemmen met de voorgestelde aanvullende
opdracht ‘Thuis in de Buurt’ voor de wijk- en buurthuizen
in Oss;
3. Kennis te nemen van de vervolgstappen om van ‘Thuis
in de Buurt’ een succes te maken;
4. De raad over dit besluit te informeren.

IBOR

Verkeersmodel gemeente Oss 2022
Samenvatting:
In 2015 is het verkeersmodel gemeente Oss voor het
laatst geactualiseerd. Om het verkeersmodel bruikbaar te
houden, is in 2019 een actualisatie gestart. Met het
actualiseren van het verkeersmodel wordt gebruik
gemaakt van de meest recente software,
rekentechnieken, economische- en bewegingsvariabelen
en de meest recente gemeentelijke planologische
ambities. Daarnaast wordt het basisjaar naar 2019
gebracht en worden prognoses gemaakt voor 2030 en
2040. Hiermee worden de laatste stand van zaken en
inzichten voor wat betreft het verkeer, weginrichting en
planologische ontwikkelingen in het model gebracht. De
actualisatie is gereed en voordat het nieuwe
verkeersmodel officieel gebruikt kan worden dient
bestuurlijk tot het intrekken van het oude verkeersmodel
en het gebruik van het nieuwe model te worden besloten.
Besluit:
1.
Het verkeersmodel gemeente Oss 2022 vast te
stellen met ingang van 26 april 2022;
2.
Het verkeersmodel gemeente Oss (basisjaar
2015) in te trekken per diezelfde datum.

