Verslag Agendacommissie
Datum

23 december 2021

Tijd

18:30 - 19:10

Locatie

Commissiezaal / Hybride

Aanwezig

Henriëtte Renders (voorzitter), Sidney van den Bergh, Herman van Kessel,
Alfons Prinssen, Hennie van der Wal, Dolf Warris, Henk Wijnstekers ( i.p.v. Hilde
de Wit), Jan Zoll, Wobine Buijs (adviseur college), Roger van den Akker
(secretaris), Marja Donkers (notulist)

Afwezig
Bezoeker

1

LOF
Jan van Kreij, Nathalie Hazelzet

Opening, afmeldingen, mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en concludeert dat het quorum aanwezig
is.
Er zijn geen afmeldingen.

2

Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3

Ingekomen post, nagekomen stukken

3.1

Vergaderstelsel 2022
De Raadsgriffie heeft een gespreksnotitie gemaakt over het vergaderstelsel
2022.
Er liggen nu drie vragen voor:
1. Herkennen we de beschreven hoofdpunten?
2. Zijn we het eens met het procesvoorstel?
3. Zijn er ideeën voor de organisatie van het gesprek over het nieuwe
vergaderstelsel?
Alle fracties herkennen de beschreven hoofdpunten en zijn het eens met het
procesvoorstel. Er zijn veel dezelfde reacties gekomen op de memo.
Aan de Raadsgriffie wordt gevraagd om vooraf te kijken hoe andere
vergelijkbare gemeenten hun vergaderingen organiseren.
Voor de gesprekken ook de organisatie, secretaris, uitnodigen.

3.a

Besluitenlijst college niet-openbaar
Geen opmerkingen.

4

Terugblik vergaderingen
Geen opmerkingen.

5

Verslag vergadering d.d. 18 november 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
GroenLinks vraagt of de Structuurvisie Oss West vanavond besproken kan
worden in de Opiniecommissie. Het college heeft geen besluit genomen en er
is niet voldaan aan hetgeen tijdens de vorige Agendacommissie is besproken.

De Agendacommissie heeft vorige vergadering andere informatie gekregen.
GroenLinks stelt voor om de visie vanavond niet opiniërend te bespreken.
SP sluit zich hierbij aan. De raadsleden hebben op de valreep de te bespreken
vragen gekregen en mist de financiële onderbouwing.
Ook de VVD vindt het stuk niet goed onderbouwd.
CDA sluit zich aan bij de andere fracties. Het is goed om een nieuwe afspraak
te maken maar de fractie wil wel weten wat de consequenties zijn.
PvdA, D66 sluiten zich hier ook bij aan.
De heer Van den Akker wijst erop dat formeel gesproken de Agendacommissie
de agenda nu niet meer kan wijzigen, dit kan tot 48 uur voor aanvang. Alleen
de commissie kan de agenda bij het vaststellen van de agenda deze nog
aanpassen. De Agendacommissie kan wel een advies meegeven aan de
Opiniecommissie. Omdat de Voorzitter van de opiniecommissie ook aanwezig
is kan hij het advies bij het vaststellen van de agenda aan de opiniecommissie
kenbaar maken.
VDG ziet geen redenen om de opiniërende bespreking niet door te laten gaan.
De ruimtelijke stukken kunnen besproken worden.
Beter Oss sluit zich aan bij de VDG. De fractie begrijpt de opmerkingen met
betrekking tot de financiële onderbouwing, maar die kan in het vervolg traject
helder gemaakt worden. De fracties kunnen nu goede tools meegeven aan het
college.
GroenLinks is van mening dat het niet alleen om de financiële onderbouwing
gaat, maar vooral om het ontbrekende collegebesluit. Volgens de planning
wordt de visie hierna adviserend besproken. Bij dit grote dossier is dat niet
wenselijk.
VVD vindt het financiële deel de basis en wil hierover ook een besluit van het
college. Als dit dossier bij de vergadering van de vorige Agendacommissie
bekend was geweest, dan had de Agendacommissie niet tot opiniërende
bespreking besloten.
SP wijst erop dat de financiële onderbouwing een essentieel stuk is en bij de
opiniërende bespreking hoort.
Mevrouw Buijs verwijst naar het vergaderschema Oss-West wat bij de vorige
Agendacommissie is besproken. 13 januari is als reservedatum opgenomen.
De voor vanavond voorliggende stukken kunnen besproken worden en na het
kerstreces kan het college met een scherpe onderbouwing en collegebesluit
komen.
CDA snapt de tijdsdruk maar maakt zich zorgen over dat snelheid voor
zorgvuldigheid gaat.
D66 is van mening dat de aanbiedingsbrief niet conform het besluit van het
college is. Je krijgt ’s-woensdags de documenten die donderdags in de
commissievergadering worden besproken. Het is niet mogelijk om de stukken
goed te bespreken in de fractie.
Het concept-collegebesluit met achterliggende documenten zal uiterlijk 7
januari onder embargo aan de raads- en burgerleden worden verstrekt, via
iBabs. Na het besluit van het college zullen de definitieve documenten op
iBabs geplaatst worden.
De adviescommissies worden verplaatst naar 20 januari.
13 januari wordt de structuurvisie Oss-West opiniërend besproken. Spreektijd
1e termijn 5 minuten
6

Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
De fracties van LOF, GroenLinks, Beter Oss, PvdA, SP, CDA, D66 en VVD
hebben hun argumentatie doorgegeven.

6.1

Commissie Ruimte
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Ter advisering

Erfgoedvisie
gemeente Oss
2021

A – Niet
bespreken

LOF
Beter Oss
PvdA

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

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

GroenLinks: Vragen over
relatie religieus historisch erfgoed
SP
CDA

Mevrouw Hazelzet deelt mede dat Kerkenvisie en Erfgoedvisie deze raadsperiode in de commissie
Ruimte zijn behandeld.
SP deelt mede dat dat met de wethouder te maken heeft.
De leden van de Agendacommissie zijn van mening dat het onderwerp lijdend is, niet de
wethouder.
Agenderen voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
Investeringskredi
et nieuwbouw KC
Nicolaas

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA

CDA

SP
D66
VVD
Agenderen voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
Investeringskredi
et nieuwbouw KC
Oss Noord-West
(Korenaer/JFK)

LOF
Beter Oss
PvdA

GroenLinks: Korte vraag

SP
CDA
D66: Zijn wel
bedragen genoemd
en de andere
bijgevoegd stukken
VVD

Agenderen voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk.
Openbaarmaking
uitslag prijsvraag
ontwikkeling
Raadhuislaan
Noord (voormalig
Belastingkantoor
)

LOF
Beter Oss
PvdA

GroenLinks: Vragen over
groen en de inrichting
van het plan

SP

D66: wat is
doorslaggevend
argument tov de andere
2 indieners

Vaststelling
bestemmingspla
n 'Facetplan
geluidszone
gezoneerd

LOF
GroenLinks
Beter Oss
CDA

CDA
VVD

VVD

PvdA

SP

D66: Nadere toelichting
aanpassing nav zienswijze
en wens raad
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industrieterrein
Heesch West’
Vestiging
voorlopig
voorkeursrecht
Stedelijke
ontwikkeling
Oss-West

LOF
GroenLinks
PvdA

Visie
Transformatie
Bedrijventerrein
Euterpelaan

LOF
PvdA

CDA

Beter Oss
SP

VVD

Beter Oss
SP

D66: Mosterd na
de maaltijd?
VVD

CDA

Voor kennisgeving

D66: Fasering en
middelen bespreken

AI - Niet
bespreken

BI - Kort
statement /
opmerking /
bestuurlijke
vraag
welke
bestuurlijke
vraag er is voor
de wethouder
en/of wil de
fractie een
statement
maken

BII - 1 termijn /
geen debat / op
verzoek geven
fracties mening /
beperkte
interrupties van
portefeuillehouder
worden
toegestaan
Over welk aspect
van het
ingekomen stuk
gaat het?
Welke vraag heb
je daarover aan
het college?
Wat wil je
daarover van de
andere fracties
weten?

Nieuw geagendeerde brieven
Ambitiedocument gedeelde
mobiliteit Oost-Brabant

LOF
Beter Oss
PvdA

CDA

GroenLinks: Zorgen
over de rol van de
provincie

CDA

SP: vragen over de
rol van de gemeente
in dit proces

SP
D66: Is de
gedeelde ambitie
ook onze ambitie
dus waarom geen
5 stuk
(adviesstuk)?
Integrale aanpak scenario s
Macharen

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA

VDG

D66
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Raadsinformatiebrief
Voortgangsrapportage
invoering Omgevingswet

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA
SP
CDA
D66

Doorverwezen brieven
Brief over feitenrelaas en de
relatie plan Coöperatie
Maasvallei

D66 wil de mening
van de fracties of dit
lokale initiatief een
kans moet krijgen.

over initiatiefvoorstel voor
Gymzaal nabij SlowCare

D66 vraagt of de
antwoorden op
technische vragen
aanleiding geeft om
de procedure te
herzien.
PvdA wil, in
aanvulling op de
raadsinformatiebrief,
weten wat de stand
van zaken is.

Ingekomen brieven niet besproken tijdens de vergadering van 2 december
BII Overslag giftig graan en parkeren gevaarlijke stoffen op rangeerterrein
Op verzoek van de fractie van SP. De SP heeft aanvullende vragen en wil graag reageren.
BII Brief over pinautomaat Jurgenshof
Op verzoek van de fractie van D66, heeft de overheid een rol en wat vinden de overige fracties
Op verzoek van de fractie van het CDA. De fractie wil weten war er aan de hand is
BII Verzoek heroverweging plaatsing geldautomaten aan het Heschepad Oss
BII Beheerplan Parkeren 2021-2022
BI 1e voortgangsrapportage IUP 2021
GroenLinks Korte opmerking
BI Gebundelde procedure ontwerpbestemmingsplannen Binnenstraat ong. Herpen2022, Polderstraat 12 Macharen 2022, Wilgenstraat 8 Geffen 2022, Berghemseweg 7
Herpen 2022
SP Opmerking
BI Ontwerpbestemmingplan Geffense Barriere
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SP Opmerking
CDA
BI Ontwerpbestemmingsplan Schelversakker 1 Oss - 2022
VDG
SP Opmerking

Ter opiniering

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

Besluiten
Wat is mijn
oordeel over
de
volledigheid
van het
voorstel?

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

Structuurvisie OssWest. 5 minuten.

6.2

Commissie Sociaal Bestuurlijk
We zullen de groslijst bespreken, de actuele groslijst staat op iBabs.

Ter advisering

A – Niet
bespreken

Haalbaarheidson
derzoek
Ontmoeten
Noord-West

LOF
Beter Oss

Kadernota
Werkvoorziening
schap Noordoost
Brabant

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA

BI – 1 termijn/geen
debat/weergeven
standpunt/bestuurlijke
vragen aan
portefeuillehouder
PvdA
CDA
D66:proces en draagvlak

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

GroenLinks: Belangrijk
dossier. Vragen over
verschillende thema’s

VVD

SP

D66

SP

CDA
VVD
Voorbereidingskr
ediet Zwembad
van de Toekomst

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA
SP
D66
VVD
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Voor kennisgeving

AI - Niet
bespreken

BI - Kort
statement /
opmerking /
bestuurlijke
vraag
welke
bestuurlijke
vraag er is voor
de wethouder
en/of wil de
fractie een
statement maken

BII - 1 termijn /
geen debat / op
verzoek geven
fracties mening /
beperkte
interrupties van
portefeuillehouder
worden toegestaan
Over welk aspect
van het ingekomen
stuk gaat het?
Welke vraag heb je
daarover aan het
college?
Wat wil je daarover
van de andere
fracties weten?

Nieuw geagendeerde brieven
Brief uitvoeringskaders Sport
Expertise Centrum 2021-2025

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA
SP
CDA
D66

Controleprotocol
accountantscontrole boekjaar
2022 en normenkader
boekjaar 2021

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA
SP
CDA
D66

Raadsinformatiebrief HAN
onderzoek Toekomstvisie
Elzenburg Oss

LOF
GroenLinks

Raadsinformatiebrief
noodverordening
maatschappelijke onrust rond
voetbalwedstrijd TOP Oss –
Helmond Sport gemeente Oss
12-11-2021

LOF
Beter Oss
PvdA

Raadsinformatiebrief
Onderwijsinspectie en
Nationaal programma
Onderwijs

LOF
GroenLinks

PvdA
CDA

D66: wat gaan we er
mee doen?

Beter Oss

SP

GroenLinks: heeft
vragen over
toekomstperspectief
voetbalgeweld

CDA
D66
CDA

Beter Oss
PvdA
SP
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D66
Raadsinformatiebrief
ontwikkelingen
jeugdbescherming en
jeugdreclassering GI’s

LOF
Beter Oss
PvdA

GroenLinks: heeft
vragen over de
haalbaarheid en het
nut van de focus op
werving.

SP
CDA
D66

Raadsinformatiebrief stand
van zaken Ontwikkelagenda
Wmo 2021-2023

LOF
GroenLinks
Beter Oss
PvdA
SP
CDA
D66

Raadsinformatiebrief
taakstelling
vergunninghouders 2e halfjaar
2021

LOF
Beter Oss
PvdA

GroenLinks: korte
opmerking

SP
CDA
D66

Regionaal uitvoeringsplan
brede aanpak dak- en
thuisloosheid

LOF
GroenLinks

SP: Dit vraagt om een
lange termijn visie.

Beter Oss
PvdA

D66

CDA
SP: samenvoegen met “Signalen daklozen op straat”.
Signalen daklozen op straat

LOF
Beter Oss
CDA

GroenLinks: korte
opmerking

PvdA
SP
D66

SP: samenvoegen met Regionaal uitvoeringsplan brede aanpak dak- en thuisloosheid
Verlenging
samenwerkingsovereenkomst
regionale coordinatie loket
Uniek Sporten 2022

LOF
GroenLinks

PvdA

Beter Oss
SP

D66: is er een
evaluatie geweest?

CDA

Doorverwezen brieven
Brief over Delftse principes
voor digital soevereiniteit

LOF

SP wil graag met de
portefeuillehouder
bespreken in hoeverre
de genoemde
problematiek rondom
digitale soevereiniteit
van een gemeente in
Oss wordt onderkend

Pagina 8

en een plaats heeft
binnen het bepalen
van de strategie m.b.t.
digitalisering.
Brieven over Stichting de
Maasveren en antwoorden op
de artikel 41 vragen over
Stichting de Maasveren

LOF

SP maakt zich ernstige
zorgen over de
continuïteit van de
veerverbindingen en
heeft vraagtekens
over de handelswijze
van het
stichtingsbestuur. De
gemeente verstrekt
subsidie aan de
Maasveren, met
daarbij de boodschap
dat dit een incidenteel
bedrag is voor
tekorten. De stichting
moet in het beginsel
haar eigen broek
ophouden. Vervolgens
is het bestuur
daarmee aan de slag
te gaan door de CAO
voor medewerkers
pogen te versoberen.
Inwoners hebben
groot belang bij de
continuïteit van de
stichting. De SP roept
daarnaast het college
nu al op om al het
mogelijke te doen om
nu al te bemiddelen,
en niet af te wachten
tot de behandeling van
de
commissievergadering.
Tot slot verzoeken wij
de opinienota
Maasveren (met het
kenmerk 3727970) te
betrekken bij de
bovenstaande
stukken.
PvdA wil een reactie
en weten hoe de
ontwikkelingen gaan,
in hoeverre die van
invloed zijn op de
continuïteit van de
Maasveren.

over handreiking omgaan met
armoede in de
jeugdgezondheid

PvdA wil een reactie
van het college op de
handreiking en wil
weten de
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aanbevelingen worden
overgenomen.
SP wil het Antwoord op toezegging Overleg met Horeca Nederland (21-021)horeca bijplaatsen als
BII bespreken.
Ter opiniering

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

Besluiten
Wat is mijn
oordeel over
de
volledigheid
van het
voorstel?

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

Geen dossiers

7

Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande vastgesteld.

8

Wijzigingen Vergaderdata 2022
Niet van toepassing.

9

Voorstel tot het houden van een besloten vergadering
Niet van toepassing.

10

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.

11

Sluiting
De voorzitter sluit om 19.10 uur de vergadering.
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