VOORTGANGSLIJST, TOEZEGGINGEN en VRAGEN
Raadsadviescommissie 10 oktober 2013
(bijgewerkt 1 oktober 2013)
= onderwerp zal volgende keer van de voortgangslijst verdwijnen

Code

1117
WOM

Onderwerp

Stand van zaken

Hoorcommissie
bestemmingsplannen

Portefeuille- Behandeling in
houder
commissie d.d.
(beh. Afd)

Cie 12 oktober 2011:
Wethouder Hoeksema wil samen met de
hoorcommissie en de griffie naar de rol van de
hoorcommissie kijken.
Info 31 jan. 2012: Griffie en SSO maken eerste
oriëntatie maart/april. Daarna bespreking in
hoorcommissie. Afronding voorstel mei/juni 2012.
Info 6 november 2012: rol hoorcommissie wordt
betrokken bij voorstellen over wijziging
vergaderstelsel.
Adhoc commissie wijziging vergaderstelsel 19 sept
2013: afgesproken dat de hoorcommissies
ongewijzigd worden voortgezet.
1205
BergossAdvcie 30 aug 2012: SP vraagt naar de stand van
Advcie complex
zaken mbt het opknappen van het Bergosskantoor.
Info 17 sept 2012: Er loopt nieuw particulier initiatief
voor invulling. Zodra resultaat dan wordt dat gemeld.
Advcie 27 sept 2012: Zodra mogelijk ontvangt cie
info.
1208
Krinkelhof
Advcie 30 aug 2012: Wethouder Hoeksema zal plan
Advcie
Krinkelhof (=wijzigingsbevoegdheid in plan MiddenNoord) tzt tijdens podium presenteren en aan cie
voorleggen.
1312
Visie
Opiniecie 21 mrt 2013: Wethouder Hoeksema
Opiniec Oss/Berghem
informeert de commissie over de resultaten van het
ie
gesprek met de exploitant van de tennishal.
Info 5 juli 2013: Met alle betrokkenen is op 18 april
een overleg gevoerd over het parkeren aan de
Osseweg. Dit was aanleiding om een
parkeeronderzoek uit te voeren. Het onderzoek is
afgerond. De resultaten hiervan worden met de
betrokkenen besproken op 26 augustus. Daarna
wordt de commissie geïnformeerd.
Info 24 sept 2013: haalbaarheidsonderzoek loopt nog
1314
Kadernota
Advcie 11 april 2013: Wethouder Hoeksema zegt toe
Advcie Gezondheidsbele nog informatie te verstrekken over de besteding van
id
het geld (tbv extra consultatiemoment) zodra de
gesprekken met het voortgezet onderwijs zijn
afgerond.
Ter info 26 sept 2013: bij de subregionale CJG’s en
GGD is de vraag voorgelegd om nogmaals in
gezamenlijkheid te overwegen op welke manier de
middelen voor het pubercontactmoment het meest
efficiënt kunnen worden ingezet.

H. Hoeksema
(griffie/SSO)

Voor zomerreces
2013
Aan de orde bij
behandeling van
voorstel over
wijziging
vergaderstelsel.
Afgehandeld

H. Hoeksema
(GV)

Afgesproken dat
datum wordt ingevuld
zodra resultaat.

H. Hoeksema
(SSO)

Is niet te zeggen: in
de planperiode, dat
gaat tussen 1 en 10
jaar duren.
10 oktober 2013
28 november 2013
ter kennisname

H. Hoeksema
(SMO)

10 oktober 2013
28 november 2013
ter kennisname

1315
Advcie

H. Hoeksema
(SMO)

6 juni 2013
28 november 2013
ter kennisname

Kadernota
Advcie 11 april 2013: Wethouder Hoeksema zal de
Gezondheidsbele commissie op de hoogte houden van de resultaten in
id
de Ruwaard.
Ter info 26 sept 2013: De pilot loopt nog tot eind
september 2013.

H. Hoeksema
(SSO)

1336

Raad

1326
Advcie
1332
Advcie
1333

Advcie

1334
Advcie

1330
raad

1338
Advcie
1329
raad

1211
WOM

1007
WOM

Motie Schaliegas Raad 27 aug 2013: de motie van GroenLinks wordt
via de agendacommissie geagendeerd ter bespreking.
Diverse fracties verzoeken om oplegnotitie hierbij van
het college.
Agendacommissie 24 aug 2013: besluit om
schaliegas nog niet te agenderen. Komt terug voor
agendering via agendacommissie 12 november 2013.
Lithse Ham
Advcie 6 juni 2013: wethouder Hoeksema wil met de
commissie praten over de recreatieve mogelijkheden
van de Lithse Ham. Hij zal de commissie daartoe op
locatie uitnodigen.
Transformatie
Advcie 12 sept 2013: Communicatieplan wordt aan
van AWBZ naar
de raads- en commissieleden verstrekt
Wmo
Fratershof
Advcie 5 sept 2013: Wethouder Hoeksema stuurt nog
een nadere specificatie van de kostenberekening mbt
verhuizing Nicolaasschool naar vm Mavo St Jan. Hij
zal hier samen met de SKBO naar kijken.
Informatie is op 24 september 2013 verstrekt.
Benchmark 2012 Advcie 12 sept 2013: Vragen van SP, PvdA en D66
afgifte
worden schriftelijk beantwoord:
elektrische
Waarom scoort Oss zo slecht? Maken we gebruik van
apparaten
de aangeboden hulp? Welke acties worden
ondernomen om boven het landelijk gemiddelde uit
te komen?
Heesch-West
Raad 20 juni 2013: Wethouder Hoeksema zal de raad
informeren over het tijdelijk gebruik van gronden en
gebouwen op Heesch-West om te laten zien hoe voor
dat onderdeel de GREX/het rendement verbeterd kan
worden.
Op 10 oktober 2013 is info aan raad/cie verstrekt.
(gezien de korte termijn tot de vergadering van 10
oktober zal dit punt pas na de volgende commissie
van 28 november 2013 van de lijst worden
afgevoerd)
Vraag over
Advcie 5 sept 2013: Rondvraag van D66: Hoe is het
oplaadpunten
gesteld met de oplaadpunten voor elektrische auto’s?
Bestemmingspla Raad 20 juni 2013: Wethouder Hoeksema zegt toe
n buitengebied
om mee te werken aan een aparte
Lith
bestemmingsplanprocedure indien verzoeken van de
familie Gerritsen en van de heer Van de Brand
(m.b.t. de Pastoor van de Weerdtstraat) tot
aanpassing van het bestemmingsplan, voldoen aan
de vereiste uitgangspunten en voorwaarden.
Crematorium
Info 19 juni 2012: in sept 2012 terugkoppeling met
omwonenden
Raad 21 juni 2012: Op verzoek van GrL wordt
ingekomen brief van Brouwer geagendeerd op het
moment dat het crematorium in cie wordt besproken.
Info 17 sept 2012: overleg met omwonenden is op
10 okt gepland. Op verzoek van de omwonenden is
dit overleg verplaatst naar de 2e week van november.
Info 18 dec 2012: Op verzoek van omwonenden volgt
nadere aanvulling van het locatieonderzoek. Daarna
wordt besluitvormingstraject vervolgd.
N329/
cie 27 oktober 2010:
Goederenspoor
Gevraagd wordt om periodiek een voortgangsbrief te
verstrekken.
Cie 7/8 maart 2012: voortgangsbrief tkn
Voorstel over aanpassing APV volgt.
Cie 7 maart 2012: Na de zomer voorstel over
aanpassing APV.

H. Hoeksema
(SLWE)

?
(opinie)

H. Hoeksema
(SROL)

?

H. Hoeksema
(SMO)

Eind 2013

H. Hoeksema
(SSO)

26 september 2013
(raad)

H. Hoeksema
(IBOR)

?

H. Hoeksema
(SLWE)

10 oktober 2013
(ter kennisname)

H. Hoeksema
(SLWE)
H. Hoeksema
(SROL)

10 oktober 2013
ter kennisname
Op het moment dat
verzoeken voldoen
aan de eisen.

H. Hoeksema
(SSO)

29 nov 2012
10 jan 2013
11 april 2013
5 september 2013
10 oktober 2013
ter advisering
(keuze locatie)

J. van Loon
(L. de Hoogt)

30 augustus 2012
Wijziging APV nu
(nog) niet aan de
orde.

1201
Raad

Grondprijsbeleid

1321
Advcie

BSOB

Advcie 27 sept 2012: Verzoek om nieuwe datum
voortgangsbrief.
21 jan 2013: raadsinformatiebrief met
voortgangsrapportage ontvangen.
Advcie 7 feb 2013: verbod op nachttreinen nu
opgenomen in raccordement. Aanpassing APV
daarom nu niet nodig. Wel aan de orde indien
nachttreinen worden toegestaan.
Raad 8 nov 2012: Wethouder Van Loon zegt toe dat
er een notitie volgt over aangepast grondprijsbeleid.
Opiniecie 31 jan 2013: Wethouder Hoeksema zal nog
nagaan waarom duurzaamheidsinvesteringen niet
betrokken zijn bij de residuele grondwaarde. Hij zal
de consequenties nog eens bekijken bij de uitvoering
van de woonvisie omdat dit een belemmering kan
betekenen om te investeren.
Info 28 mrt 2013: Wordt betrokken bij nota
Grondprijsbeleid.
Info 8 aug 2013: Pilots grondprijzen lopen nu en
zullen in sept 2013 worden afgerond. Obv die
resultaten zal een definitieve notitie grondprijsbeleid
worden gemaakt.
Advcie 30 mei 2013: wethouder Van Loon zal de
commissie op de hoogte houden van de voortgang
inzake de BSOB als het gaat om de rapporten over de
bedrijfsvoering.
29 augustus 2013: informatiememo verstrekt over
recente ontwikkelingen bij de BSOB.

J. van Loon
(GV)

5 september 2013
??
ter kennisname

J. van Loon
(GFC)

5 september 2013
ter kennisname

3 oktober 2013
(podium)
10 oktober 2013
(ter kennisname)

1331
Raad

1327
Rekeni
ngcie
1216
MP

1335

Advcie
1337

Advcie

Visie kunst en
cultuur

Raad 27 juni 2013 (voorjaarsnota): Wethouder Van
Loon komt uiterlijk oktober 2013 met één integrale
visie over kunst en cultuur naar de raad. Deze sluit
aan op de notitie van GroenLinks die is aangeboden
in de raadsvergadering van 20 juni 2013. De labeling
van €800.000 op cultuur blijft staan.
Advcie 12 sept 2013: plan van aanpak is klaar.
Integrale visie volgt in januari 2014.
Woningbouwstu Rekeningcie 13 juni 2013: er volgt schriftelijk
die Ravenstein
antwoord op de vraag van de SP over de regeling op
basis waarvan de brandweer niet op de Bulk
gevestigd kan worden (landelijke regeling of lokaal
besluit?).
PGB
Cie MP 6-3-12: Gedurende een jaar zal via een pilot
huishoudelijke
controle plaatsvinden op de uitvoering van de PGB;
hulp
daarover zal vervolgens worden gerapporteerd met
een voorstel voor de toekomst naar bevind van zaken.
Info 7 januari 2013: De controle wordt op dit
moment onderzocht in het kader van een pilotproject
van de SVB. Dit project loopt ook nog in 2013. De
uitkomsten van de pilot worden nauwlettend gevolgd.
Begin 2014 volgt bericht aan de
raadsadviescommissie.
RekenkamerAdvcie 5 sept 2013: Wethouder Peters kom nog
rapport
schriftelijk met een reactie op het rapport inclusief
onderwijshuishet tijdpad
vesting
Brief van wethouder is 24 sept 2013 verstrekt.
Vraag over
Advcie 5 sept 2013: Rondvraag van D66:
evenementenver Evenementenvergunningen worden vaak laat of niet
gunningen
verleend. Dat is lastig voor mensen die iets willen
organiseren. Herkent het college zich hierin?

J. van Loon
(SMO)

24 oktober 2013
(veranderagenda
GroenLinks ter
opiniëring)
Januari 2014
(visie ter opiniëring)

R. de Bruijn
(SROL)

10 oktober 2013
(ter kennisname)

R. Peters
(SMO)

Geen termijn
genoemd
7 juni 2012
Begin 2014

R. Peters
(GV)

26 september 2013
(raad)

W. Buijs
(PVTH)

10 oktober 2013
ter kennisname

