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Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad

Volgnummer
Dienst/afdeling Raadsgriffie

Onderwerp:

Oss,

Benoeming lid en plaatsvervangend lid
Hoorcommissie Bestemmingsplannen

Wat adviseert de Raadsgriffie te besluiten?
1. Mevrouw Margrit van Buel (raadslid SP) te benoemen tot lid van de Hoorcommissie
Bestemmingsplannen;
2. De heer Adrie Geerts (raadslid SP) te benoemen tot plaatsvervangend lid van de
Hoorcommissie Bestemmingsplannen.
Wat is de aanleiding voor dit advies?
Op 03 januari 2011 is door de raad een Hoorcommissie Bestemmingsplannen ingesteld. Deze
hoorcommissie bestaat enkel uit raadsleden en heeft tot taak de indieners van zienswijzen
op ontwerpbestemmingsplannen de mogelijkheid te geven hun zienswijze nader toe te
lichten. De commissie wordt telkens bij toerbeurt bemenst door 3 daartoe benoemde
raadsleden. Vanwege vertrek van Martijn Tonies draagt de SP nu Margrit van Buel voor als
lid van de Hoorcommissie Bestemmingsplannen en Adrie Geerts als plaatsvervangend lid.
Welk resultaat willen we bereiken?
Gestreefd wordt naar een voldoende bezetting van de Hoorcommissie Bestemmingsplannen.
Welke argumenten zijn er voor dit advies? (=want)
1.1 en 2.1 De bezetting van de hoorcommissie wordt hiermee verbeterd.
Na benoeming is de bezetting van de Hoorcommissie Bestemmingsplannen als volgt:
Leden
Margrit van Buel
Frans Molenkamp
Ester Bos
Mari van Kilsdonk
Hilde de Wit – van der Zanden
Theo van Mook
Plaatsvervangende leden
Henriëtte Renders
Willeke Verhagen
Adrie Geerts

Wat zijn tegenargumenten of risico’s? (=maar)
n.v.t.
Waar moeten we rekening mee houden?
a.

Financiën

n.v.t.
b.

Communicatie

Publicatie via de besluitenlijst van de raad op iBabs.
c.

Uitvoering

n.v.t.
d.

Overlegd met

Het voorstel wordt gedaan op voordracht van de fractie van de SP.

Samenvatting (=korte inhoud)
De gemeenteraad heeft een hoorcommissie bestemmingsplannen. Deze commissie hoort
indieners van zienswijzen over ontwerp-bestemmingsplannen. De commissie heeft een
aantal benoemde raadsleden die bij toerbeurt de hoorcommissie bemensen. Door vertrek
van een van de raadsleden wordt nu mevrouw Margrit van Buel benoemd tot lid en Adrie
Geerts tot plaatsvervangend lid van de hoorcommissie bestemmingsplannen.

De raadsgriffier,
Drs. P.H.A. van den Akker
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