Van: Paul en Sylvia Vos [mailto:s.vos-coppens@hetnet.nl]
Verzonden: donderdag 2 april 2020 09:23
Aan: Akker, Roger van den
CC: Raadsgriffie
Onderwerp: verzoek om spreektijd voor Bezorgde Burgers Lithoijen
Urgentie: Hoog

Geachte Heer van den Akker,
In onderstaand bericht in het Brabants Dagblad

https://www.bd.nl/oss-e-o/raad-oss-gaat-voor-eerst-in-geschiedenis-digitaal-vergaderen-enbesluiten~a7397519/
lees ik:

Belangrijke onderwerpen die vooralsnog op de agenda staan zijn de Regionale
Energie Strategie (hoeveel duurzame energie gaat Oss de komende jaren
opwekken?)
De OCR etc. zijn openbare zittingen waarvan ik voor de schriftelijke zitting van heden 2/4 de agenda
mis.
Het ontbreken van openheid en openbaarheid is een handicap.
Als belanghebbenden bij een zorgvuldige besluitvorming waarbij alle pro ’s en con ’s meegewogen
worden missen wij nu een van de adequate mogelijkheden om onze argumenten te wisselen.
Zeker nu ook de hoorcommissies verplaatst zijn.
Mijn zorg dáárbij is dat van uitstel afstel komt zeker nu de heer portefeuillehouder nogal stoicijns lijkt
tegenover hetgeen als bezwaar en alternatieven wordt ingebracht door ons belanghebbenden.
Ik lees ook:

In de aanloop naar deze vergaderingen wordt alvast het kaf van het koren
gescheiden. Onderwerpen die geen discussie behoeven worden als hamerstuk naar
de gemeenteraad van 16 april doorgeleid.
We zijn allemaal slachtoffer van de corona-crisis en het lijkt me dat deze crisis juist duidelijk maakt
dat er hele andere théma ’s voorrang zouden moeten krijgen dan een RES-bod.
Dat lijkt me bepaald geen hamerstuk maar kan het vanuit een politiek opportunisme en door
het ontbreken van effectief tegenspel zomaar worden. Daar is niemand bij gebaat.
Ik weet natuurlijk niet wat er besloten wordt maar voorkomen is beter dan genezen om maar een
toepasselijke beeldspraak te gebruiken.
Ik verzoek u dan ook onze grote zorg over te brengen aan de Gemeenteraad en besluitvorming op te
schorten tot een moment dat de ontwikkelingen rondom de corona-crisis dit toelaten.
En zoals u stelt de hoorcommissies naar een later moment verplaatst zijn zodat conform uw
voornemen alle deskundigen gehoord kunnen worden door uw Gemeenteraad. En als dat september
wordt dan is dat maar zo.
Bij voorbaat dank voor de door u te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,

Paul Vos
Van: Akker, Roger van den <R.van.den.Akker@oss.nl>
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 15:32
Aan: Raadsgriffie <Raadsgriffie@oss.nl>
Onderwerp: verplaatsen hoorcommissie windenergie donderdag 19 maart én woensdag 1 april 2020
Geachte heer, mevrouw,
Gezien de aanscherping en verlenging van de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus
worden de hoorcommissies windenergie van donderdag 19 maart en woensdag 1 april
verplaatst naar een later moment.
Zodra er zicht is op nieuwe data voor deze hoorcommissies dan krijgt u van de Raadsgriffie
daarover een mailbericht.
Neemt u gerust contact met ons op als er nog vragen zijn!
Met vriendelijke groet,
Roger van den Akker
Raadsgriffier

Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
Telefoon 14 0412
www.oss.nl

Let op: De gemeente Oss gaat geen verplichtingen aan via e-mail van of naar individuele medewerkers.
U kunt aan deze e-mail geen rechten ontlenen, tenzij er een besluit bij zit.

