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Onderwerp:

Volgnummer:
Afdeling:

De raad van de gemeente Oss;

gezien het rapport van de Rekenkamercommisie Oss (Laagdrempelig) ontmoeten in Oss;
gelet op het advies van de raadscommissie van 26 maart 2020;

besluit:
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Oss uit het rapport (Laagdrempelig)
ontmoeten in Oss over te nemen.
1. Zorg voor gedeelde lange termijn doelen. Zorg daarbij voor:
a.

Integraal beleid: als uitgangspunt en ook in de uitvoering

b.

Een concrete vertaling naar beleidsdoelen

c.

Focus: schrap beleid dat niet direct bijdraagt aan de doelen of maak het
passen binnen de doelen

d.

Maak een realistische planning met voldoende doorlooptijd.

2. Neem als gemeente een meer leidende rol.
3. Stimuleer samenwerken actief.
4. Vergroot het bereik van laagdrempelig ontmoeten door:
a.

meer doorverwijzen naar activiteiten en naar gemeenschapshuizen.

b.

meer aandacht voor groepen die niet eenvoudig te bereiken zijn, zoals
mensen met een andere culturele achtergrond.

c.

gerichte ondersteuning van dorpscoöperaties en andere burgerinitiatieven.

d.

gerichte facilitering van beheersstichtingen.

5. Maak afspraken met beheerstichtingen over de doelen en over wat nodig is om deze
doelen te bereiken. Zorg daarbij voor een gedeeld doel en een concreet pad
ernaartoe, bijvoorbeeld door het afspreken van percentages voor de verschillende
functies van een gemeenschapshuis. Faciliteer de afspraken.
6. Ondersteun burgerinitiatieven voor laagdrempelig ontmoeten. Het gaat dan in de
eerste plaats om de huidige initiatieven. Ook stimulering van nieuwe initiatieven is
een optie.
7. Ontwikkel het vrijwilligersbeleid verder door.
8. Zorg voor een duidelijke opdracht aan Ons Welzijn en een duidelijkere afbakening van
de verantwoordelijkheid van Ons Welzijn en de gemeente.
9. Zorg voor een bekostigingsmodel van de beheerstichtingen dat aansluit bij het beleid.
Afhankelijk van de mate waarin laagdrempelig ontmoeten het doel is, is een ander
bekostigingsmodel voor de hand liggend.
10. Afhankelijk van het beleidsdoel is (gedeeltelijke) bekostiging van burgerinitiatieven
wenselijk of niet. In ieder geval is een fundamentele herziening van het
subsidiestelsel noodzakelijk.
11. Vergroot de transparantie. Het gaat met name om de transparantie van:
a.

De gemeentelijke kosten van de beheerstichtingen

b.

Extra bekostiging van beheerstichtingen

c.

De uitgaven en inkomsten van beheerstichtingen

d.

subsidies
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Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 april 2020.
De gemeenteraad voornoemd,
Mede namens de voorzitter,
De griffier,

Coll:

drs. P.H.A. van den Akker
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