verslag Agendacommissie
Datum

22 augustus 2019

Tijd

18:30 - 19:05

Locatie

Vergaderzaal 3

Voorzitter

Alfons Prinssen

Aanwezig

A. Prinssen (VDG, voorzitter), I. van Dinther (PvdA), M. van der Doelen
(CDA), H. Renders (D66), D. Warris (GroenLinks), H. van der Wal (Beter
Oss), H. de Wit (VVD), J. Zoll (SP), W. Buijs-Glaudemans (Burgemeester), R.
van den Akker (raadsgriffier), N. Hazelzet (raadsadviseur), T. Anema
(raadsadviseur).

Afwezig

G. Wagemakers

1

Opening, afmeldingen, mededelingen
-

De raadsgriffier vraagt aandacht voor de VNG ‘Raad op Zaterdag’ die op
zaterdag 21 september in het gemeentehuis van Oss wordt
georganiseerd.

-

2

Vaststelling van de agenda
-

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Ingekomen post, nagekomen stukken
-

3.1

brief over het agenderen van de wijziging marktregeling ivm
zaterdagmarkt Heuvel
-

De agendacommissie is akkoord met het opnieuw agenderen in de
adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.

3.2

Toilettenbeleid in de gemeenten
De heer Van Dinther is tevreden met het antwoord en geeft aan dat het
onderwerp als A stuk geagendeerd kan worden.
-

3.3

Brief van gemeente Meierijstad over rekenkameronderzoek AgriFood in
beweging
De agendacommissie wil de brief van de gemeente Meijerijstad
agenderen voor de opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk van 10 oktober
aanstaande. De agendacommissie vraagt het College om hiervoor een
oplegnotitie te maken waarin in ieder geval het belang van Oss bij AFC
opgenomen wordt.

-

3.4

Pilot Debat
-

3.5

De agendacommissie is akkoord met het voorstel van de raadsgriffie.
Verzoek agenderen overeenkomst ONS welzijn 12 september
Opiniecommissie
De agendacommissie is akkoord met het agenderen van de overeenkomst
met ONS Welzijn in de opiniecommissie van 12 september aanstaande.
Fracties kunnen aanvullende vragen via de commissiegriffier Nathalie
Hazelzet aan de wethouder sturen.

De overeenkomst wordt als apart agendapunt geagendeerd en niet

gekoppeld aan de ontwikkelagenda WMO die ook op de agenda staat van
de opiniecommissie van 12 september aanstaande.
3.a

Besluitenlijst college niet-openbaar
Geen opmerkingen.

4

Terugblik vergaderingen
Geen opmerkingen.

5

Verslag vergadering d.d. 29 mei 2019
Geen opmerkingen.

6

Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies

6.1

Commissie Ruimte
Zie groslijst onder het verslag.

6.2

Commissie Sociaal Bestuurlijk
zie groslijst onder het verslag.

7

Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
Met inachtneming van al het vorige wordt de conceptagenda vastgesteld.
De burgemeester geeft aan dat donderdag 19 september de bevrijding
van Oss wordt gevierd. De burgemeester zal de raadsvergadering die
avond openen en daarna ingaan op de bevrijding. Daarna neemt
plaatsvervangend voorzitter Jan Zoll het voorzitterschap van de

gemeenteraad over omdat Burgemeester Buijs gevraagd is aanwezig te
zijn bij de bevrijdingsbijeenkomst in Lith.
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8

Wijzigingen Vergaderdata 2019 / Vaststellen Vergaderdata 2020
De agendacommissie is akkoord met het verplaatsen van de vergadering
van de Rekeningcommissie van 26 september naar woensdag 27
november 2019.
De agendacommissie stelt de vergaderdata 2020 vast.

9

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
Niet van toepassing.

10

Rondvraag

11

Sluiting
De voorzitter sluit om 19.05 uur de vergadering.

Dossiers adviescommissie Ruimte
Ter advisering

A- Niet bespreken

BI- 1
termijn/geen
debat/weergeven
standpunt/bestuu
rlijke vragen aan
portefeuillehouder

Stimulerings-regeling wonen
in het centrum - aanvullend
budget 2019

Voor kennisgeving

X
3 minuten spreektijd
1e termijn per fractie

A - Niet
bespreken

BI - Kort
statement /
opmerking /
bestuurlijke vraag

Beheerplannen havens 20202025
Brief over overeenkomst koop
/ verkoop Leiweg te Geffen

BII- 2
termijnen/debat/
meerdere
woordvoerders in
de 2e termijn
toegestaan

BII - 1 termijn /
geen debat / op
verzoek geven
fracties mening /
beperkte
interrupties van
portefeuillehouder
worden
toegestaan
X

X

Op verzoek van de fractie van
VDG.
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Evaluatie hondenbeleid
gemeente Oss

X

Herziening algemene
Erfpachtvoorwaarden
Bedrijventerreinen gemeente
Oss 2019 en vaststelling
canonpercentage

X

Ontwerp bestemmingsplan
Hustenweg ong.

X

Ontwerpbestemmingsplan
Partiele herziening 3 Kom
Geffen 2016

X

Planontwikkeling
bedrijventerrein Heesch West
Raadsinformatiebrief Derde
voortgangsrapportage
Omgevingswet

X

X

Raadsinformatiebrief met
bijlagen van Wethouder van
der Schoot over baten van
bomen / itree

X

raadsinformatiebrief van
weth. Van der Schoot over
Bewonersbijeenkomst juni
2019, Duurzame Polder Oss 's-Hertogenbosch

X

raadsinformatiebrief van
wethouder van Orsouw over
de voortgang actualisatie
woonvisie en
portefeuillemanagement
Wonen

X

Raadsinformatiebrief van
Wethouder van Orsouw over
het Walkwartier

X

Raadsinformatiebrief
Verkenning Duurzame Polder
Oss – ‘s-Hertogenbosch

X

Resultaten verkenning
bedrijventerrein Euterpelaan

X

Tussenrapportage Kerkenvisie

X
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Dossiers adviescommissie Sociaal Bestuurlijk
Ter advisering

A- Niet bespreken

BI- 1
termijn/geen
debat/weergeven
standpunt/bestuu
rlijke vragen aan
portefeuillehouder

Herbestemming Raadhuis
Ravenstein

X
2 minuten spreektijd
1e termijn per fractie

Verordening rechtspositie
raads- en commissieleden
Oss 2019

X

Zaterdagmarkt op de Heuvel

X

Voor kennisgeving

AI - Niet
bespreken

Brief over de motie Denk aan
de ambulante handel markt

BII- 2
termijnen/debat/
meerdere
woordvoerders in
de 2e termijn
toegestaan

BI - Kort statement
/ opmerking /
bestuurlijke vraag

BII - 1 termijn /
geen debat / op
verzoek geven
fracties mening /
beperkte
interrupties van
portefeuillehouder
worden
toegestaan

X

Op verzoek van de fractie
van PvdA.
Brief over de wereldwijde
Orange the World campagne

X

Op verzoek van de fractie
van PvdA.
Brief over het jaarverslag
van Kringloopbedrijven
Maasland
Op verzoek van de fractie
van SP.

X, in combinatie het
antwoord art. 41
vragen SP over
gebruikte
kledinginzameling
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Brief over
rekenkameronderzoek
AgriFood in beweging
Op verzoek van de fracties
van SP, PvdA en D66.

NAAR OPINIECOMMISSIE
10-10

Brief over toilettenbeleid in
de gemeenten

X

Op verzoek van de fractie
van PvdA.
Brief over vervoer Arriva
rondom
(inburgerings)trajecten
participatiewet

X

Op verzoek van de fractie
van PvdA.
Deelname Brabantse
ondernemersreis naar
Jiangsu in China 27 oktober 3 november 2019

X

Informatiememo over de
Transport Logistics beurs in
München van wethouder den
Brok

X

Inspiratie- en innovatiereis
naar Silicon Valley (OIK)
september 2019

X

Nieuw beleid voor AED's in
de gemeente

(internationalisering)

(internationalisering)

(internationalisering)
X

Raadsinformatiebrief inclusief
uitvoeringsplan over
Regenboogstad Oss

X

Raadsinformatiebrief over
monitor discriminatie

X

Raadsinformatiebrief rondom
het sportakkoord en vitale
sportvereniging

X

Raadsinformatiebrief Urgente
transformatieopgaven
Jeugdhulp

Raadsinformatiebrief van

X

Bespreking in 2
termijnen
X
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wethouder den Brok over de
ontwikkeling van het nieuwe
ontmoetingscentrum in de
Ruwaard
Raadsinformatiebrief van
wethouder Den Brok over de
ontwikkelingen van culturele
veld in de gemeente Oss

X

Schuldsanering en aanpak
jongeren met schulden

X

Voortgangsoverleg archief
2018

X

Dossiers opiniecommissie Ruimte
5.1 Opinienota Dorpshart Geffen

Dossiers opiniecommissie Sociaal Bestuurlijk
5.1 Opinienota Lokale beleidsontwikkeling Wmo 2020-2023
5.2 Overeenkomst ONS Welzijn
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