Dossiers commissie Ruimte
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van het
volledigheid
voorstel?
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Ter advisering

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

A – Niet
bespreken

Besluiten
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de kwaliteit
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voorstel?
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Vaststellen
bestemmingspla
n ‘Hustenweg
ong. MarenKessel – 2019’
Besturing ‘De
Maashorst’

Voor kennisgeving

Betaald parkeren
fietsenstalling Spoorlaan
Ontwerpbestemmingsplan
Achterstraat - Langestraat
Dieden
Ontwerpbestemmingsplan
Paraplubestemmingsplan
Geitenhouderijen - 2019
Raadsinformatiebrief
wethouder Van der Schoot
over een onderzoek naar
aardwarmte in Oss
Convenant
grensoverschrijdende
handhaving De Maashorst
Informatienota
Bereikbaarheid Oss Noord

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

Brieven doorgestuurd vanuit raadsvergadering 19 september 2019
7.I.1 over fietsstraten
7.I.3 de begroting en
beleidsplan Heesch West
7.I.5 over windmolens
7.I.10 over Heesch West
7.I.43 over Unoxwinkel
7.II.2 over antwoord op art
41 vragen SP over
zonnedaken op daken
bedrijven
7.II.11 over antwoord op art
41 vragen PvdA over stikstof
7.II.14 over antwoord op art
41 vragen GroenLinks over
zwerfafval
7.III.3 over het onderhoud
van De Wiel Geffen

Ter opiniering

Verzilverlening
Oss
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
(SVn)
Opinienota
Heroverweging
fase 3
Centrumplan
Berghem
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