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Aanwezig:

P.M.J.H. Bos,
H.A.J. Willems,
T.A.M. van de Loo,
J. Marcic,

burgemeester,
wethouder,
wethouder,
secretaris.

A.P.

Onderwerp

Besluit

Sector

1.

Openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
18 november 2014

De openbare besluitenlijst van de
vergadering van BenW d.d.
18 november 2014 vaststellen.

BO

2.

Benoeming vervanger Chief
Information Security Offer (CISO)

De heer H. Boerakker, senior
medewerker I&A, te benoemen als
vervanger van de CISO.

BO

3.

Tarief toeslag 2015 Pilot
Huishoudelijke Verzorging

BZ
1. Indicatietarief voor Huishoudelijke
Verzorging in 2015 niet wijzigen met
dien verstande dat de indexering
(0,9%) wordt toegepast wat
resulteert in een tarief 2015 van
€ 2.043 per cliënt.
2. Voor 2015 instemmen met een
eenmalige tarief toeslag van € 250
per cliënt in 2015.
3. De mutatie van € 42.930 te
verwerken in de Voorjaarsnota 2015.

4.

Mandaat toegang Beschermd
Wonen

Aan de gemeente Oss mandaat
verlenen om:
a. De Centrale Toegang Beschermd
Wonen voor Brabant Noordoostoost te organiseren.
b. De verleningsbeschikkingen
Beschermd Wonen af te geven.

BZ
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c. Bezwaar & Beroep met betrekking
tot de verleningsbeschikkingen
Beschermd Wonen af te handelen.

5.

Ontwerpbestemmingsplan “De
Driedaagse”

1. Op basis van dit voorstel de
inhoudelijke reactie op de inspraak
te verwerken in het
ontwerpbestemmingsplan “De
Driedaagse”.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
gedurende zes weken ter inzage te
leggen op het gemeentehuis met
de mogelijkheid om hier
zienswijzen op te geven.

GZ

6.

Vaststelling wijzigingsplan
“Boerderijsplitsing Arendnest 16”

Het wijzigingsplan ‘Boerderijsplitsing
Arendnest 16’ op grond van artikel 3.6,
lid 1, sub a Wro gewijzigd vast te
stellen ten opzichte van het in
procedure gebrachte ontwerp. De
wijzigingen hebben enkel betrekking
op de toelichting en hebben geen
gevolgen voor de uitvoering van het
plan.

GZ

2

