Dossiers commissie Ruimte
Toetsen
Wat is mijn
Wat is mijn
oordeel over de
oordeel over
leesbaarheid
de
van het
volledigheid
voorstel?
van het
voorstel?

Ter advisering

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

A – Niet
bespreken

Besluiten
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?

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

Aanpassen
gebied pit in
Koers Stadshart
Oss en
aanstellen
relatiemanager
stadshart

Beter Oss
CDA

VDG: korte opmerking
VVD

Gespreksnotitie
gebiedsvisie
Stadjes en
Kernen

Beter Oss
CDA
GroenLinks
PvdA
VVD

SP
VDG: korte opmerking

Kadernota 2023
GR-KCV

Beter Oss
CDA
PvdA
D66
VDG
VVD

GroenLinks: Vraag over
flexibele vervoerscontracten
SP

Kadernota ODBN
2023

Beter Oss
CDA
PvdA
SP
D66
VDG
VVD

Locatieonderzoek
Kindlandschap
De Eiber

Beter Oss
GroenLinks
PvdA
SP
D66
VDG
VVD

Suppletie

Beter Oss

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

GroenLinks: Vragen over
de nut en noodzaak
PvdA
SP
D66: de relatiemanager

staat niet in begroting en
er extra gelden voor
moeten komen
D66: belangrijk in het
kader van de
Omgevingswet

GroenLinks: Vragen over
data-gestuurd werken

CDA

uitkering in het
kader van de
bommenregeling

CDA
GroenLinks
PvdA
SP
D66
VDG
VVD

Vaststelling
structuurvisie
Oss-West

CDA
VDG: korte opmerking
VVD

Beter Oss
PvdA
SP
D66

GroenLinks: verplaatsen naar nieuwe raadsperiode.
D66 is niet enthousiast. Het lijkt dat snelheid belangrijker is dan zorgvuldigheid. Het stuk moet
nog aangepast worden n.a.v. de opiniecommissie van vorige week. Beter een extra raad hiervoor
in te schakelen? Ambtenaren halen dat wel, echter de partijen krijgen het op vrijdagavond en de
donderdag erop moeten we al besluiten. We weten nu ook nog niet of de input vanuit
opiniecommissie dan is verwerkt.
Verkeerafwikkeli
ng realisatie
Walkwartier /
Carmelietenstraa
t

Beter Oss
CDA
D66
VDG
VVD

PvdA

GroenLinks: Vragen over
positie van de fietser
SP

Visie Stedelijk
gebied OssBerghem

GroenLinks
VVD

Beter Oss
CDA
VDG: korte opmerking

PvdA
SP
D66: belangrijk in het
kader van de
Omgevingswet

vaststelling
bestemmingspla
n
‘Schelversakker
1 Oss – 2022’
(college 1
februari)

Beter Oss
CDA
PvdA
SP
VDG

VVD

D66: inhoud niet
bekent
vaststelling
bestemmingspla
n'Geffense
Barrière'
(College 1
februari)

Beter Oss
CDA
PvdA
SP
VDG
VVD

D66: inhoud niet
bekent
beleidsinstrumen
ten
woningmarkt’,
(College 1
februari)
D66: inhoud niet
bekent

Beter Oss
PvdA
VDG
VVD

CDA
SP

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 wethouder van Orsouw
over verkeerssituatie
Osseweg

Beter Oss
CDA
GroenLinks
PvdA
SP
D66
VDG
VVD

Parafenbesluit tijdelijk
stoppen fiscale handhaving
en handhaving fietsverbod
voetgangersgebied Oss

Beter Oss
CDA
D66
VDG
VVD

GroenLinks: korte
opmerking
PvdA: vraag Wat is
tijdelijk? Tot hoe
lang en wat daarna?
SP

RIB evaluatie nieuwe aanpak
huishoudelijk afval 2021

CDA
PvdA
VVD

Beter Oss
GroenLinks: korte
opmerking
D66: uitslagen zijn
verrassend. Vragen
aan wethouder.
VDG: korte
opmerking

Woningbouwproject
Stationskwartier Ravenstein

Beter Oss
CDA
GroenLinks
PvdA
D66
VVD

SP: wil reageren
VDG: korte
opmerking

SP

Ter opiniering

Opinienota
Klankbordgroep
Duurzame Polder

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

Wat is mijn
oordeel over
de
volledigheid
van het
voorstel?

Besluiten
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?

