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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1

LWE

Portefeuillehouder:
Orsouw, Joop van

Vrachtverkeer Dorpenweg
Samenvatting:
De Dorpenweg ontsluit het landelijk gebied en de kernen
aan de noordkant van Oss. De Dorpenweg verbindt de
A50 met de Megensebaan/N329 en ontsluit het landelijk
gebied en de kernen aan de noordkant van Oss. Omdat
de Dorpenweg ook een directe verbinding is met de
industriegebieden van Oss, maakt het vrachtverkeer van
en naar de industriegebieden gebruik van de Dorpenweg.
Met de reconstructie van de N329 (2010-2013) was de
verwachting dat het vrachtverkeer op de Dorpenweg zou
afnemen. Het vrachtverkeer is echter niet substantieel
afgenomen en de overlast ten gevolge van vrachtverkeer
is gebleven. Daarom wordt een uitgebreide procedure
opgestart voor het invoeren van een verbod voor
vrachtverkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer.

Behandelend
ambtenaar:
Neelen, Ellen

Besluit:
1. Uitgebreide procedure op te starten voor het invoeren
van een verbod voor vrachtverkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer (zie concept-verkeersbesluit in
bijlage 1), op:
a. de Dorpenweg tussen de aansluiting met de
Megensebaan (N329) en de rotonde op de
Dorpenweg/Peperstraat/Lietingstraat in Haren
b. de Luistenstraat tussen de aansluiting met de
Lietingstraat en de Noord-Zuid
c. de Bossekampstraat tussen de aansluiting met de
Megensebaan (N329) en de Berghemseweg

A2
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Goossens, Michel
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

ICTGB

Jaarverslag archief- en informatiebeheer
2021
Samenvatting:
Het jaarverslag archief en informatiebeheer 2021 is
opgesteld om de raad te informeren over de
ontwikkelingen op het gebied van archief- en
informatiebeheer binnen de gemeente Oss. Hiermee
voldoen we aan de verplichting vanuit het Provinciaal
interbestuurlijk toezicht om jaarlijks een
voortgangsverslag op te stellen.
Besluit:
1. Kennis te nemen van het jaarverslag archief- en
informatiebeheer 2021;
2. Het jaarverslag ter informatie aan de Raad toe te
sturen.
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ICTIM

gemeente Oss 2021

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Samenvatting:
Het college van burgemeester en wethouders legt over
het jaar 2021 verantwoording af over de stand van zaken
op het gebied van informatiebeveiliging in onze
organisatie. De Gemeente Oss heeft informatiebeveiliging
in de basis op orde. Dit blijkt niet alleen uit de
verschillende zelfevaluaties, maar ook uit de externe
audits die voor een aantal onderdelen zijn uitgevoerd.

Behandelend
ambtenaar:
Broekman, Michiel
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

A4
Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van
Behandelend
ambtenaar:
Dohmen, Sille
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
12-5-2022

Stand van zaken informatiebeveiliging

Besluit:
1. Kennis te nemen van de rapportage "ENSIAverantwoording: stand van zaken informatiebeveiliging
gemeente Oss 2021".
2. Akkoord te gaan met de collegeverklaring ENSIA
inzake informatiebeveiliging DigiD, Suwinet en de
verantwoordingsrapportages BAG, BGT, BRO en WOZ.
Deze documenten ondertekend aan te bieden aan de
externe toezichthouders.
3. Aanbieden van de informatiebrief met de stand van
zaken op het gebied van informatiebeveiliging aan de
gemeenteraad.

MMMO

Eenmalige Energietoeslag huishoudens
met een laag inkomen
Samenvatting:
Het kabinet heeft besloten om huishoudens met een laag
inkomen tegemoet te komen in de hoge energielasten
door dit jaar eenmalig een bedrag van € 800,- uit te
keren. Met dit voorstel stelt het college de beleidsregels
Eenmalige Energietoeslag 2022 vast, zodat we over
kunnen gaan tot het verstrekken van deze toeslag.
Besluit:
1.
De beleidsregels Eenmalige Energietoeslag 2022
vast te stellen.
2.
De energietoeslag uit te keren aan huishoudens
met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm zonder
vermogenstoets conform de landelijke richtlijnen.
3.
De energietoeslag te bekostigen uit bijzondere
bijstand.
4.
De rijksbijdrage voor de energietoeslag toe te
voegen aan de bijzondere bijstand ten behoeve van
uitvoerings- en productkosten.
5.
De raad te informeren over dit besluit.

ONDERWERPENLIJST B&W-VERGADERING D.D. 29 maart 2022
A5

BZ

Toekenning raadspenningen naar

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

aanleiding van

Behandelend
ambtenaar:
Kleinpenning, Anja

2022

gemeenteraadsverkiezingen 16 maart
Samenvatting:
Volgens artikel 5 van de ‘Verordening gemeentelijke
onderscheidingen 2009’ wordt een raadspenning
toegekend aan leden van de gemeenteraad die afscheid
nemen als raadslid. De raadsleden nemen om
verschillende redenen afscheid van de gemeenteraad. Het
college kent een raadspenning toe aan J. Keijzer-Nab,
M.W.C. van Buel-Luijten, M.J. Dobbelsteen, M.L. van
Doleweerd, E.A.T. Faassen, M.P.C. van den Heuvel, J.A.
van der Leest, F.A. Molenkamp, T.W.M. van Mook, A.M.I.
Prinssen, H.M.A. Renders, A.J.T. Ruijs, S.J. SchoneveldPeters, L.C.M. van Tilburg en L.J.M. van der Burgt die al
eerder de gemeenteraad heeft verlaten.
Besluit:
1. Een raadspenning te verlenen aan de volgende
personen; J. Keijzer-Nab, M.W.C. van Buel-Luijten
M.J. Dobbelsteen, M.L. van Doleweerd, E.A.T. Faassen,
M.P.C. van den Heuvel, J.A. van der Leest
F.A. Molenkamp, T.W.M. van Mook, A.M.I. Prinssen,
H.M.A. Renders, A.J.T. Ruijs, S.J. Schoneveld-Peters,
L.C.M. van Tilburg en L.J.M. van der Burgt die al eerder
de gemeenteraad hebben verlaten.

