Leden van de gemeenteraad

6 maart 2020

Geachte leden en voorzitter van de gemeenteraad,
Rapport (laagdrempelig) ontmoeten in Oss
Hierbij bieden wij u ons onderzoek ‘(Laagdrempelig) ontmoeten in Oss’ aan. Het onderzoek bestaat uit een
hoofdrapport en een publieksversie. Het hoofdrapport bestaat uit een bestuurlijk rapport, met conclusies en
aanbevelingen, en een bevindingenrapport. In het bevindingenrapport geven we onder andere een beeld
van de activiteiten, organisatoren en deelnemers aan (laagdrempelig) ontmoeten in Oss. Vanwege de
omvang van het hoofdrapport hebben we ook een compactere versie gemaakt; de publieksversie.

Bestuurlijke reactie
De reactie van het bestuur op het rapport hebben wij bijgevoegd. In deze reactie geeft het college aan een
aantal aanbevelingen mee te nemen in de ontwikkeling van het visiedocument over laagdrempelig
ontmoeten. Daarnaast stelt het college voor om met de gemeenteraad in gesprek te gaan over ons
onderzoek in het algemeen en enkele aanbevelingen in het bijzonder. De reden hiervoor is dat het college
aangeeft dat een deel van onze aanbevelingen leidt tot intensivering van het beleid en een intensievere rol
van de gemeente, daar waar het uitgangspunt van de gemeente is om anderen de ruimte te laten.
Wij merken hierbij op dat onze aanbevelingen gericht zijn op voortzetting van de huidige uitgangspunten van
het beleid (zie de inleiding bij de aanbevelingen). Wel zijn wij van mening dat het beleid, zoals dat tot nu toe
vorm heeft gekregen, zich op een keerpunt bevindt. Dit is volgens ons het moment om fundamentele keuzen
te maken. Daarbij zien wij niet zo zeer een spanning tussen meer rol voor de gemeente en burgers de ruimte
geven. Regie voeren en faciliteren kan ook op zo’n manier dat het juist ruimte geeft aan anderen. Het
betekent wel een andere rol invulling van de gemeente dan tot nu toe het geval is. Wij ondersteunen dan ook
het voorstel van het college om met u het gesprek aan te gaan over onder andere de rol van de gemeente.

Gesprekken
Tot slot, willen we graag iedereen bedanken die aan het onderzoek heeft meegewerkt. Het gaat dan in de
eerste plaats om iedereen waarmee we een gesprek hebben gevoerd, zoals de besturen van de
beheerstichtingen van de gemeenschapshuizen, de wijkstichtingen, burgerinitiatieven, Ons Welzijn, diverse
andere organisaties en de gemeente. In de tweede plaats gaat het om iedereen die documenten heeft
aangeleverd en/of vragenlijsten heeft ingevuld.

Graag zijn wij bereid tot een nadere toelichting op het onderzoek.
Namens de rekenkamercommissie Oss,
Met vriendelijke groet,

Astrid van de Klift
Voorzitter rekenkamercommissie Oss

