BESLUITENLIJST
VERGADERING VAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
29 juni 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

MMMO

Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van

Compensatieregeling Coronaondersteuning jeugd- en
jongerenorganisaties

Behandelend
ambtenaar:
Oss, Joep van

Samenvatting:
Het Rijk heeft € 37.000 aan de gemeente Oss
beschikbaar gesteld om jeugd- en jongerenorganisaties te
compenseren voor coronaschade. Dit geld gaan wij naar
rato op basis van de reguliere subsidie verdelen onder
deze organisaties. Ook is er ruimte voor maatwerk bij
coronaschade die groter is dan de geboden compensatie.

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
23-9-2021

Besluit:
1. De Rijksregeling compensatie coronaschade bij jeugden jongerenorganisaties in te zetten voor de organisaties
die bij ons bekend zijn als ‘jeugdwerk’.
2. Een verdeelsleutel voor uitkering naar rato van de
reguliere subsidie vast te stellen zodat ook organisaties
zonder schade of inkomstenderving een deel ontvangen.
3. Om het restant beschikbaar te houden voor jeugd- en
jongerenorganisaties die meer schade door corona
hebben gehad of nog gaan krijgen in 2021.
4. De raad te informeren over dit besluit.

A2

WI

Coronamaatregelen - Verlenging TONK 1

Portefeuillehouder:
Geffen, Kees van

juli 2021 tot 1 oktober 2021

Behandelend
ambtenaar:
Megens, Erik

Samenvatting:
Vanaf maart 2021 is er de gemeentelijke regeling TONK:
de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).
Dit is een onderdeel van de bijzondere bijstand. De TONK
regeling wordt verlengd van 1 juli 2021 tot 1 oktober
2021.
TONK is bedoeld voor inwoners die minder inkomen
hebben door de coronacrisis en daardoor problemen
hebben met het betalen van de privé vaste lasten. TONK
aanvragen gaat via de website www.oss.nl/TONK

Besluit:
1. Beleidsregels TONK te wijzigen en vast te stellen op
basis van de volgende uitgangspunten:
a. TONK regeling verlengen van 1 juli 2021 tot 1 oktober
2021;
b. Eerder vastgesteld beleidskader handhaven, namelijk;
• Breder kijken dan alleen woonkosten, maar ook overige
privé vaste lasten;
• In gesprek gaan met de inwoner om kunnen duiden wat
nodig is;
• Maximale tegemoetkoming TONK € 1.000,- per maand.
• Bij schrijnende situaties afwijking mogelijk via
hardheidsclausule.
c. Peildatum inkomen voor TONK vanaf juli 2021 stellen
op juni 2021.
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A3

RO

Ontwerpbestemmingsplan

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

herontwikkeling varkenshouderij Oijense

Behandelend
ambtenaar:
Vorst, Ronald van
der

Samenvatting:
Aan de Oijense Bovendijk 19 is een varkenshouderij
gevestigd. Het bedrijf neemt deel aan de landelijke
regeling sanering varkenshouderijen en heeft zijn
bedrijfsactiviteiten beëindigd. Op de plek van de stallen
zijn een viertal woningen gepland. Drie woningen worden
rechtstreeks toegestaan de vierde wordt opgenomen als
wijzigingsbevoegdheid. Hiervoor moet het
bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerp van
het bestemmingsplan is gereed. De
vaststellingsprocedure kan nu worden gestart door het
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen, en bekend
te maken dat eenieder zienswijzen kan indienen.

Bovendijk 19 te Oijen

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACR
23-9-2021

Besluit:
1. De vaststellingsprocedure te starten door het
ontwerpbestemmingsplan ter visie te leggen, en bekend
te maken dat eenieder zienswijzen kan indienen.
2. Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Herziening 2
Buitengebied Oss - 2020, Oijense Bovendijk 19’ ter
kennisneming te sturen naar de adviescommissie.
3. Voor dit bestemmingsplan geen milieueffectrapport op
te stellen.

A4
Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der
Behandelend
ambtenaar:
Camp, Bennie van de

VTH

Kappen bijzondere boom Berkenboog 37
Geffen
Samenvatting:
De eigenaar van het perceel op het adres Berkenboog 37
te Geffen wil de bijzondere boom op zijn perceel kappen.
In opdracht van de gemeente heeft een onafhankelijk
bureau een inspectierapport uitgebracht over de staat van
de boom waaruit blijkt dat de boom ziek is. Omdat de
boom niet beter kan worden en er gevaar voor de
omgeving ontstaat willen we met een
omgevingsvergunning meewerken aan de kap van deze
bijzondere boom.
Besluit:
1. De aanvraag om een omgevingsvergunning voor de
kap van een bijzondere boom, op een particulier perceel
met adres Berkenboog 37 te Geffen, toe te wijzen.
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A5

VTH

Portefeuillehouder:
Schoot, Johan van
der

Aanwijzing 2 objecten tot gemeentelijk
monument
Samenvatting:
Uit onderzoek blijkt de voormalige Sint-Lidwinaschool aan
de Hagelkruisstraat monumentaal waardig. Het
karakteristieke gebouw kan passend worden herbestemd
in de wijk.
De Nucleaire Biologische en Chemische schuilkelder aan
het Heschepad 47 Oss is een herinnering aan de Koude
Oorlog en verdient het eveneens om bewaard te blijven.
Wij willen conform het advies van de monumentenkamer
beide objecten aanwijzen als gemeentelijk monument.

Behandelend
ambtenaar:
Velthausz, Berno

Besluit:
1. Voorlopig besluit te nemen om de volgende 2 objecten
aan te wijzen als gemeentelijk monument:
- G488 pand Hagelkruisstraat 13 te Oss;
- G489 object NBC schuilkelder Heschepad 47 te Oss.
2. Teamleider VTH te mandateren om het definitief besluit
te nemen als er geen zienswijzen worden ingediend.

A6

VTH

Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine

Jaarverslag VTH-plan 2020
Samenvatting:
In het Jaarverslag VTH 2020 is aangegeven wat de
afdeling VTH en haar partners in 2020 hebben
bijgedragen aan een veilige fysieke leefomgeving. Het is
een wettelijke verplichting dat er een kwantitatief
overzicht gegeven wordt over de behaalde resultaten.

Behandelend
ambtenaar:
Rovers, Thomas

Besluit:
1. Het jaarverslag VTH-plan 2020 vast te stellen
2. Het jaarverslag VTH-plan 2020 met bijgevoegde
informatienota ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.

Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
23-9-2021

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Frank Geenen

Onderwerp

Iris de Kort

Kadernota &
Herstelagenda 20222025

Beantwoording Art 41
vragen SP Rol van de
gemeente Oss in
project Meanderende
Maas

Datum
collegevergadering
22-06-2021

Datum
openbaarmaking

22-06-2021

23-06-2021

23-06-2021

