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Bijlagen

Voortgangslijst

Op de voortgangslijst staan zowel vragen, toezeggingen als aangenomen moties. Het gaat om de
toezeggingen die door de portefeuillehouders zijn gedaan tijdens raads- en
commissievergaderingen. En het gaat om de vragen die tijdens de raads- en
commissievergaderingen zijn gesteld en waarvoor een schriftelijk antwoord is toegezegd. En het
betreft door de gemeenteraad aangenomen moties. De afdoening van de vragen, toezeggingen en
moties gebeurt in de regel via een schriftelijke reactie die op de agenda van de adviescommissie
wordt geplaatst onder agendapunt 6.2. Wanneer een vraag, toezegging of motie is afgedaan krijgt
deze een grijze kleur op de voortgangslijst. Dit punt verdwijnt dan volgende keer van de lijst.
Tijdens de vergadering van de adviescommissie is er ruimte voor reacties op de voortgangslijst.
08-10-2019

De raadsgriffie wijst u op de afdoeningstermijn van de volgende punten:

Eventuele

Toezeggingen die zijn afgedaan zonder verdere schriftelijke reactie

opmerkingen van

n.v.t.

de Raadsgriffie:
Toezeggingen met een verlopen afdoeningsdatum
28-03-2019 Geffense Plas
28-03-2019 Evalatie Pilot dagtarief parkeren centrum Oss
19-004 Fonds zonnepanelen scholen
Toezeggingen met als afdoeningsdatum de datum van deze

adviescommissie maar waarover nog geen schriftelijke reactie is
ontvangen
16-100. Motie sterke merknaam voor vrijetijdseconomie
16-146 Motie opstellen van de besparingsagenda
18-115 Motie Pilot Religieus Erfgoed
19-003 Leiweg 3 in geffen
19-038 Opinienota besparingsagenda

Bijzonderheden
Op de agenda van de opiniecommissie Ruimte staat het onderwerp
verzilverlening. De motie verzilverlening 18-054 kan pas worden afgedaan
nadat het college een besluit neemt na de behandeling in de opiniecommissie.
De moties en toezeggingen 17-110 Verkeersdruk Singel 1940-1945, 18-072
Motie onderzoek ontsluiting Oijense Zij en 19-043 Oijense Zij Noord kwamen
aan de orde in de informatienota Bereikbaarheid Oss Noord. Deze
informatienota is aangehouden in de agendacommissie door het ontbreken
van stukken.

