Dossiers commissie Sociaal Bestuurlijk
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

Kadernota 2023
BHIC

GroenLinks
PvdA
SP
D66
VVD

CDA
Beter Oss: kort statement

Kadernota 2023
BSOB

D66
VVD

CDA
PvdA
Beter Oss: kort statement

Kadernota 2023
GGD Hart voor
Brabant

CDA
GroenLinks
PvdA
D66
Beter Oss
VVD

Kadernota 2023
RBL BNO

CDA
GroenLinks
PvdA
SP
D66
Beter Oss
VVD

Kadernota 2023
VRBN

CDA
GroenLinks
PvdA
D66
VVD

Beter Oss: kort statement

Reclame en
precariobelasting
2022

CDA
GroenLinks
SP
D66
Beter Oss

PvdA
VVD

Kaderbrief
begroting 2023

GroenLinks
PvdA

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

GroenLinks: Vragen over
data-gestuurd werken
SP
SP

SP

SP

van de Regionale
Ambulance
Voorziening
Brabant MiddenWest-Noord
(College 25
januari)

D66
Beter Oss
VVD

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
Compensatieregeling voor
wijk- en dorpshuizen als
gevolg van Covid 19 2021

CDA
GroenLinks
SP
Beter Oss
VVD

PvdA
D66: statement

Tijdelijke subsidieregeling
Cultuurfonds Professionele
Kunst 2022-2023

CDA
SP
Beter Oss
VVD

GroenLinks: Vragen
uitgezet. Afhankelijk
van antwoorden b1
PvdA
D66: statement

Uitvoeringsprogramma 2022:
Gezond leven, goed leven

CDA
GroenLinks
PvdA
SP
D66
Beter Oss
VVD

Vervangende nieuwbouw
gymzalen Verdistraat en
Ruwaard II

GroenLinks
PvdA
VVD

CDA: Vraag aan de
portefeuillehouder:
is het verantwoord
om de gymzaal nog
5 jaar in gebruik te
houden.
D66: kort statement
Beter Oss: kort
statement

SP

VTH TOR HOR plan 2022
CDA: onze mening verkeerde
agenda: naar ruimte

Ter opiniering

GroenLinks
PvdA
VVD

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

Wat is mijn
oordeel over
de
volledigheid
van het
voorstel?

D66: liggen de
accenten op de
goede plek?
Beter Oss: kort
statement

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

CDA
SP

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?

