
Oss, 26 november 2020       

Betreft: schriftelijke vragen (artikel 41) over vergunning tijdelijke woonunits ‘t Zicht 

 

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 

In het Brabants Dagblad van 25 november lezen wij over plaatsing van tijdelijke woonunits bij 
Zorggroep ‘t Zicht. Het gemeentebestuur van Oss geeft toestemming om tijdelijke woonunits te 
plaatsen bij het voormalige klooster aan de Benedictuslaan in Oss. 
De Monumentenkamer heeft een negatief advies gegeven over plaatsing van deze tijdelijke units. 
Het college ziet geen bezwaar om toestemming te verlenen voor het plaatsen van de tijdelijke units 
voor een periode van 3 jaar. 
 
Wat opmerkelijk is dat Zorggroep ‘t Zicht regelmatig op de politieke agenda heeft gestaan van de 
gemeenteraad. Op die momenten waren er grote zorgen over de inhoudelijke begeleiding van de 
bewoners en hun ouders. Wij zijn daarom verbaasd en tegelijkertijd ook erg benieuwd of op dit 
moment alle aandachtspunten die er waren ten aanzien van de begeleiding opgelost zijn. 
Daarnaast geeft de bestuurder dhr. van de Veerdonk aan dat door de Coronacrisis de plannen voor 
permanente wooneenheden niet haalbaar zijn; “het verlies van inkomsten in het tweede en derde 
kwartaal blijft voelbaar”. 
De banken wagen zich niet aan een investering van 1,2 miljoen voor permanente uitbreiding. 
 
We hebben daarom de volgende vragen: 
 

1. Heeft het college voldoende zorg-inhoudelijke zekerheid om toestemming te geven voor 
uitbreiding van zorg in de vorm van tijdelijke woonunits? 

2. Heeft het college inzichtelijk waarom de banken geen lening van 1,2 miljoen verstrekken aan 
Zorggroep ’t Zicht? 

3. Is het duidelijk voor het college of en hoe de tijdelijke woonunits worden gefinancierd? 
4. Heeft het college helder waarom de Corona crisis heeft verhinderd dat de plannen voor 

permanente huisvesting niet haalbaar zijn? 
5. Welke inkomsten zijn dusdanig belangrijk geweest dat er geen lening verkregen kan worden? 
6. Zijn er afspraken gemaakt voor over 3 jaar, als de permanente uitbreiding dan nog niet 

doorgaat;  wat betekent dit voor de bewoners van de tijdelijke woonunits na afloop van de 
drie jaar? 

 
 
Namens de SP fractie, 
Marie-Therese Janssen 
Jan van Kreij 


