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A. STUKKEN
A. OPENBAAR
A1
Portefeuillehouder:
Buijs-Glaudemans,
Wobine
Behandelend
ambtenaar:
Huisman, Richard

MMMO

Regeling bovenlokale bevolkingszorg
Samenvatting:
De laatste tien jaar zijn de gemeenten in Brabant-Noord
steeds meer gaan samenwerken op het gebied van
bevolkingszorg. Deze samenwerking gaat vaak over
gemeentegrenzen heen. De afspraken die hierover in de
loop der tijd zijn gemaakt zijn nu samengebracht in de
Regeling bovenlokale bevolkingszorg.
Met het vaststellen van deze regeling ontstaat er
duidelijkheid over de gemaakte afspraken, taken en
verantwoordelijkheden van de Veiligheidsregio,
gemeenten en functionarissen als er bovenlokale inzet
wordt gevraagd op het gebied van bevolkingszorg.
Besluit:
1. De Regeling bovenlokale bevolkingszorg vast te
stellen;
2. De Officieren van dienst bevolkingszorg en Algemeen
commandanten bevolkingszorg algemeen mandaat te
verlenen op grond van artikel 10.4 t/m 10.6 Awb om
werkzaamheden op het gebied van bovenlokale
bevolkingszorg uit te voeren, conform bijgevoegde model
aanwijzing.
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A2
Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van
Behandelend
ambtenaar:
Moorsel, Vera van
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
13-1-2022

MMMO

Regionaal uitvoeringsplan brede aanpak
dak- en thuisloosheid
Samenvatting:
Eind 2019 is door Staatssecretaris Paul Blokhuis de ‘Brede
aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid’
aangekondigd. De brede aanpak richt zich op drie
hoofdthema’s: preventie, vernieuwen van de opvang en
wonen met begeleiding. Het College wordt gevraagd het
'Regionale uitvoeringsplan brede aanpak dak- en
thuisloosheid' vast te stellen, de lokale acties te
selecteren en te prioriteren, deze om te zetten naar een
lokaal uitvoeringsplan, geprioriteerde regionale acties in
2022 uit te voeren en de voortgang te evalueren en
monitoren.
Besluit:
1. Het regionale ‘Uitvoeringsplan brede aanpak
terugdringen dak- en thuisloosheid’ vast te stellen.
2. Dit regionale uitvoeringsplan te vertalen naar een
lokaal uitvoeringsplan, waarin de gemeente Oss lokale
acties selecteert en prioriteert en vertaalt naar de lokale
uitvoering.
3. De volgende regionale acties vanaf 2022 als
Centrumgemeente Oss binnen de beschikbare
projectmiddelen, budgetneutraal, uit te voeren:
a. Actie 1: We sluiten aan bij de al bestaande
monitoringsystemen en onderzoeken de mogelijkheid om
een cliëntvolgsysteem in te richten, zodat de aard,
omvang en behoeften van inwoners die (dreigend)
dakloos zijn, inzichtelijk worden gemaakt.
b. Actie 13: Het uitwisselen en onderzoeken van de
behoefte aan nieuwe wooninitiatieven, zoals ‘onder de
pannen’ of ‘kamers met kansen’.
c. Actie 15: Het passend kunnen opvangen en begeleiden
van verslaafde inwoners.
d. Actie 21: Gemeenten komen tot uniforme afspraken
over de beschikbaarheid van wooneenheden.
e. Actie 23: Het maken van procesafspraken met
instellingen met een 24 uurs setting, zodat mensen na
het verlaten van een instelling, een duurzame
uitstroommogelijkheid hebben.
f. Actie 28: Het organiseren van waakvlamcontact voor
mensen die uitstromen uit een instelling.
g. Actie 35: De doelgroep van de Maatschappelijke
Opvang helder definiëren.
h. Actie 37: Sturing op de transformatie van de
Maatschappelijke Opvang, waarbij er toegewerkt wordt
naar uitstroom en het opstellen van plannen van aanpak
en uitstroomplannen.
4. De voortgang van de regionale en lokale acties te
monitoren en in Q3 2022 te beoordelen welke acties in de
daaropvolgende jaren uitgevoerd worden.
5. Overgebleven regionale middelen van de rijkssubsidie
over te hevelen naar het jaar 2022 ten behoeve van de
regionale uitvoering van actiepunten.
6. Dit besluit ter informatie aan de Raad aan te bieden.
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MMMO

Portefeuillehouder:
Kessel, Thijs van

Signalen daklozen op straat
Samenvatting:
Vanaf september zijn er signalen ontvangen dat het
aantal daklozen op straat toeneemt. Dit is een landelijk
beeld, maar nu ook zichtbaar in de gemeente Oss.
Oorzaken zijn de tekorten op de woningmarkt, het
toenemend aantal dakloze arbeidsmigranten en het
capaciteitstekort in de maatschappelijke opvang. Hoewel
het een complex, maatschappelijk probleem betreft, zijn
er oplossingsrichtingen voor de korte termijn: 1. Het
inkopen van extra nachtopvangplekken bij het Verdihuis,
2. Dienstverlening van Stichting Barka inkopen voor de
begeleiding van arbeidsmigranten en 3. het uitvoering
geven aan het plan ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid’.

Behandelend
ambtenaar:
Arts, Mariska
Voorstel aan
agendacommissie:
Comm. ACSB
13-1-2022

Besluit:
1. In te stemmen met de volgende oplossingsrichtingen
ten aanzien van het toenemend aantal daklozen op
straat:
a. Extra nachtopvang mogelijk maken bij het Verdihuis.
b. Dienstverlening van Stichting Barka voor de
begeleiding van arbeidsmigranten in te kopen.
c. Starten met de acties in het uitvoeringsplan ‘Brede
aanpak dak- en thuisloosheid’.
2. In te stemmen met de financiële consequenties:
a. Extra nachtopvang: € 80.000, op te nemen in de
meerjarenbegroting Beschermd Wonen.
b. Inkoop dienstverlening Stichting Barka: € 50.000, op
te nemen in de begroting 2022 Beschermd Wonen.
c. Stichting Barka na 2022 te financieren vanuit het
dossier arbeidsmigranten.
3. De Raad te informeren over dit besluit.
4. Zorginkoop opdracht te geven dit besluit te verwerken
in financiële- en monitorafspraken in de overeenkomsten
voor 2022.

Besluiten van voorgaande B&W vergaderingen die openbaar zijn
geworden
Behandelend
ambtenaar:
Vera van Moorsel

Onderwerp
Locatie en gunning
regionale time-out
voorziening

Datum
collegevergadering
9-11-2021

Datum
openbaarmaking
30-11-2021

