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Onderwerp

Collegebesluit

BW/000269

Openbare besluitenlijst BenW
vergadering d.d. 27 juni 2017

De openbare besluitenlijst vaststellen.

BW/000257

Bewerkersovereenkomst papier
en archiefvernietiging

1. Ten behoeve van de papier- en archiefvernietiging door Van
Gansewinkel B.V. een bewerkersovereenkomst aangaan met Van
Gansewinkel B.V.
2. De bewerkersovereenkomst te laten ondertekenen door de
Burgemeester.

AZ

BW/000264

Uitbreiding mandaatverlening
Toezicht Wmo

1. Het mandaat voor de toezichthouder Wmo bij de gemeente Oss uit te
breiden naar toezicht op kwaliteit en rechtmatigheid bij
gecontracteerde, gesubsidieerde en PGB-aanbieders Wmo.
2. De uitbreiding van het mandaat van de toezichthouder Wmo bij de
gemeente Oss door de andere gemeenten uit de regio Brabant
Noordoost-oost te accepteren.

BZ

BW/000248

Beveiligingsplan Suwinet

a. Kennis te nemen van de rapportage ‘Evaluatie beveiligingsplan
Suwinet’.
b. Het beveiligingsplan Suwinet (d.d. juni 2016) in te trekken.
c. Het beveiligingsplan Suwinet (d.d. juni 2017) vast te stellen.

BZ

BW/000256

Aanvraag subsidie voor het
initiatief 'waardig afscheid
abortuskinderen'

De subsidieaanvraag voor het initiatief 'waardig afscheid abortuskinderen'
afwijzen.

BZ

Portefeuille
AZ
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BW/000260

Ter kennisname: inspraakreactie
op het ontwerp besluit BZV 2.0
van de provincie

Het college neemt kennis van de inspraakreactie op het ontwerp besluit
BZV 2.0 van de provincie Noord-Brabant

GZ

BW/000262

Ontwerpbestemmingsplan Sint
Josephplein 35 Venhorst

Het ontwerpbestemmingsplan 'Sint Josephplein 35 Venhorst' ongewijzigd in
officiële procedure te brengen ten opzichte van het eerder in procedure
gebrachte voorontwerpbestemmingsplan.

GZ

BW/000238

Vaststelling wijzigingsplan
'Voskuilenweg 21, Venhorst'

Het college besluit om het wijzigingsplan 'Voskuilenweg 21, Venhorst'
gewijzigd vast te stellen. De wijziging heeft betrekking op de toelichting van
het plan.

GZ
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