Dossiers commissie Sociaal Bestuurlijk
Toetsen
Wat is mijn
Wat is mijn
oordeel over de
oordeel over
leesbaarheid
de
van het
volledigheid
voorstel?
van het
voorstel?

Ter advisering

Wat vind ik
van de
kwaliteit van
het voorstel
als geheel, is
het voldoende
om nu over te
kunnen
agenderen?

A – Niet
bespreken

Besluiten
Wat zegt de
griffie over
de kwaliteit
van het
voorstel?

Welke
informatie
(bijvoorbeeld
over risico’s
of belangen)
mis ik nog
om te
kunnen
agenderen?

BI – 1 termijn/geen
debat/weergeven
standpunt/bestuurlijke
vragen aan
portefeuillehouder

BII – 2
termijnen/debat/meer
dere woordvoerders in
de tweede termijn

Aanwijzing
Stichting Omroep
Maasland tot
lokale publieke
media instelling
Beleidskader
Armoede en
Schulden

Voor kennisgeving

Dekking voor uitvoering van
de motie wijkpunt De Hille
Financieel en juridisch
houdbare inrichting van de
Wmo voorziening
Huishoudelijke Verzorging
Plan van aanpak actualiseren
MFA Oss Noord West
Raadsinformatiebrief over de
financieel en juridische
inrichting van de voorziening
Huishoudelijke Verzorging
Raadsinformatiebrief over de
voortgang van de
transformatieopgave
Jeugdhulp
Raadsinformatiebrief
wethouder Van Geffen over

AI - Niet
bespreken

BI - Kort
statement /
opmerking /
bestuurlijke vraag

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

Bestuursopdracht IBN: start
nieuw traject
Raadsinformatiebrief
wethouder Van Geffen over
Informatie over Perspectief
op Werk, een belangrijk plan
met financiering vor het
regionaal werkbedrijf
Samenwerkingsprotocol Raad
voor de Kinderbescherming
Verlenging financiering
wijkverpleging
Raadsinformatiebrief over de
resultaten van de
Participatiewet in het 1e half
jaar 2019
Implementatie Wet verplichte
geestelijke gezondhe4idszorg
(Wvggz)
Plan van aanpak verbeteren
basisvaardigheden
Aanpak overlastgevende
jeugdgroepen
Informatiebeleidsplan 2019
Indexering subsidie Sti.
Omroep Maasland
Brieven doorgestuurd uit Raadsvergadering 19 september 2019

7.I.9 over de OZBG
7.I.11 over een motie Als we
verder de trap af moeten
komen we onder water
(7.I.18 met dezelfde
motivatie agenderen bij de
Adviescie Soc Best
Begrotingsbehandeling)
7.I.18 over de noodzaak van
aanpassing rekenmethode
accres Algemene Bijdrage
(7.I.18 met dezelfde
motivatie agenderen bij de
Adviescie Soc Best
Begrotingsbehandeling)
7.I.23 over cao voor
werknemers met een
arbeidsbeperking
7.I.40 over duurzaam en
toekomstbestendig sv Top
Talentencampus Oss incl
antw college B&W d.d. 4 sept
2019
7.I.50 over eet geen
dierendag ambtenaren Oss
7.II.10 over antwoord op art
41 vragen over specialistische
jeugdzorg in gevarenzone
7.II.04 over antwoord op art
41 vragen SP over gebruikte
kledinginzameling

7.III.11 over Organisatie LEF
festival 20 en 21 september

Ter opiniering

Brief over
rekenkameronderzoe
k AgriFood in
beweging

Toetsen
Wat is mijn oordeel
over de
leesbaarheid van
het voorstel?

NB in de
Agendacommissi
e van 22
augustus is
besloten om dit
onderwerp in de
Opiniecommissie
van 10 oktober te
behandelen

Wat is mijn
oordeel
over de
volledighei
d van het
voorstel?

Besluiten
Wat vind ik
van de
kwaliteit
van het
voorstel als
geheel, is
het
voldoende
om nu over
te kunnen
agenderen
?

Wat zegt
de griffie
over de
kwaliteit
van het
voorstel
?

Welke
informatie
(bijvoorbeel
d over
risico’s of
belangen)
mis ik nog
om te
kunnen
agenderen?

