Concept-verslag Agendacommissie
Datum

26 januari 2022

Tijd

18:30 - 19:15 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Dolf Warris

Aanwezig

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

Afwezig

LOF

Bezoekers

Maria Dobbelsteen

1

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

Agenderen bestemmingsplan Schelversakker 1 Oss-2022
Verzoek van wethouder Van Geffen om het raadsvoorstel vaststelling van het
bestemmingsplan Schelversakker 1 Oss – 2022 te agenderen voor de
adviescommissie van 10 februari 2022.
VDG vraagt aandacht voor de agenda van de adviescommissie Ruimte. Is het
mogelijk dat er dossiers naar de volgende vergadering worden
doorgeschoven?
SP wil het dossier voor de volgende vergadering bespreken, maar in de brief
wordt druk gelegd om nu een besluit te nemen over dit plan.
GroenLinks is niet blij met de drie extra dossiers op de agenda van de
adviescommissie Ruimte. De fracties hebben de stukken nog niet gezien en wil
de dossiers daarom niet agenderen en vraagt wat de urgentie is.
De heer Van den Akker wijst erop dat de redenen om het wel te agenderen in
de brieven staat
Mevrouw Buijs wijst erop dat dit de laatste raadsvergadering is van deze raad.
De volgende raadsvergadering is 2 juni en dat betekent een enorm uitstel.
SP begrijpt de argumentatie maar de vergaderkalender was al eerder bekend
en is van mening dat hier rekening mee had kunnen worden gehouden.
De Agendacommissie gaat akkoord met agendering.

3.2

Agenderen bestemmingsplan Geffense Barrière
Verzoek van wethouder Van der Schoot om het raadsvoorstel vaststelling van
het bestemmingsplan Geffense Barrière te agenderen voor de adviescommissie
van 10 februari 2022.
SP is van mening dat dit dossier doorgeschoven kan worden naar de volgende
vergadering. PvdA sluit zich hierbij aan.

Beter Oss deelt mede dat de wethouder heeft aangegeven dat men blij is dat
de ondernemer inging op de wensen van de gemeente. De gemeente moet die
ondernemer niet tot juni laten wachten en hem mogelijk frustreren vanwege
het uitstel. De fractie wil het dossier agenderen.
CDA vindt het verstandig om nu te agenderen. Als er te veel agendapunten
zijn, dan moet er wel geprioriteerd worden. VDG, D66 en VVD sluiten zich aan
bij het CDA.
GroenLinks ziet dit dossier niet als urgent. De fractie begrijpt dat de
ondernemer wil beginnen maar verwachten niet dat de ondernemer door
uitstel gaat afhaken. De fractie wil voor het agenderen eerst de documenten
zien.
De Agendacommissie gaat akkoord met agendering.
3.3

Agenderen beleidsinstrumenten woningmarkt
Verzoek van wethouder Van Orsouw om het raadsvoorstel beleidsinstrumenten
woningmarkt te agenderen voor de adviescommissie van 10 februari 2022.
SP vindt het heel belangrijk om dit dossier goed te bespreken en is van
mening dat dit dossier niet kan wachten. D66 en PvdA sluiten zich hierbij aan.
Beter Oss vindt het belangrijk dat alle invalshoeken worden bekeken. Er
kunnen heel veel andere zaken meegenomen worden. De fractie vindt uitstel
van aanlevering van stukken hierbij reëel.
CDA wil volledig en uitgebreid geïnformeerd worden en sluit zich aan bij Beter
Oss.
SP wijst erop dat er een motie is aangenomen om druk te houden op dit
onderwerp. Bij uitstel gaat de druk eraf.
CDA wil het dossier niet agenderen als de stukken niet compleet zijn.
VVD wijst erop dat gesproken is over een opiniecommissie, twijfelt over de
zorgvuldigheid en wil het dossier niet agenderen.
GroenLinks snapt de urgentie maar wil eerst de stukken hebben en het dossier
opiniërend bespreken. De fractie wil het dossier nu niet agenderen.
D66 wil het dossier ook later agenderen.
VDG wil het dossier, zoals ook in de motie staat, nu agenderen.
De Agendacommissie besluit om beleidsinstrumenten woningmarkt niet te
agenderen. (6 fracties tegen agendering)

3.4

Agenderen kaderbrief 2023 RAV
Verzoek van wethouder Van Kessel om het raadsvoorstel kaderbrief begroting
2023 van de Regionale Ambulance Voorziening te agenderen voor de
adviescommissie van 10 februari 2022.
De Agendacommissie gaat akkoord met agendering.

3.5

Brief over Structuurvisie Oss-West-2022
Op vrijdag 4 februari stelt het college de nota Samenvatting reacties op
structuurvisie Oss-West-2022 en indien van toepassing een aangepaste
Structuurvisie Oss-West vast. De Samenvatting reacties op structuurvisie OssWest-2022 en de eventuele aangepaste Structuurvisie Oss-West wordt op 4
februari, voor behandeling in de adviescommissie van 10 februari, naar de
raad gestuurd.
GroenLinks wil het dossier verplaatsen naar de 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. De fractie vindt het beter een extra raad
hiervoor in te schakelen. De ambtenaren halen dat wel, echter de partijen
krijgen het op vrijdagavond en de donderdag erop moeten ze al besluiten. We
weten nu ook nog niet of de input vanuit de opiniecommissie dan is verwerkt.
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Mevrouw Buijs antwoord dat de input van de opiniecommissie is verwerkt en
besproken in het college. De verwachting is dat er i.v.m. de inspraak niet
zoveel zal veranderen en de meeste zaken zullen worden meegenomen bij het
ontwerp bestemmingsplan. Het college wil de inspreekreacties gedegen
behandelen en zal daarom op vrijdag 4 februari in een extra B&W vergadering
de notitie van zienswijzen en een eventueel aangepaste structuurvisie
bespreken.
De Agendacommissie gaat akkoord met agendering.
3.6

Agenderen informatienota’s financiën
Verzoek van wethouder Den Brok om twee informatienota’s over financiën te
agenderen voor de adviescommissie van 10 februari 2022.
De Agendacommissie gaat akkoord met agendering.

3.a

Besluitenlijst college niet-openbaar
Geen opmerkingen.

4

Terugblik vergaderingen
D66 deelt mede dat de laatste commissie vergadering rommelig was. De
wethouders moesten heen en weer tussen de commissievergaderingen Ruimte
en Sociaal Bestuurlijk wat erg storend was.
GroenLinks is het eens met D66. Omdat de agenda’s waren omgegooid werd
het erg rommelig.

5

Verslag vergadering d.d. 23 december 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
De heer Van den Akker deelt mede dat tijdens de vergadering van de
Agendacommissie op 18 november is besloten om het dossier structuurvisie
Oss - West te agenderen voor een opiniecommissie op 23 december. Tijdens
de Agendacommissie van 23 december, voorafgaand aan de opiniecommissie,
is het agenderen van de structuurvisie Oss-West opnieuw besproken. Tijdens
het vaststellen van de agenda van de opiniecommissie is besloten om het
dossier niet opiniërend te bespreken. De heer Van den Akker wijst erop dat bij
het verwijderen van een agendapunt unanimiteit nodig is. Dit was 23
december niet het geval. Mocht dit nog een keer aan de orde komen, dan zal
hier op gelet worden.

6

Vaststelling conceptagenda's raadsadviescommissies
Alle fracties met uitzondering van LOF hebben hun argumentatie doorgegeven.

6.1

Ter advisering

Aanpassen
gebied pit in

Commissie Ruimte

A – Niet
bespreken

Beter Oss
CDA

BI – 1 termijn/geen
debat/weergeven
standpunt/bestuurlijke
vragen aan
portefeuillehouder
VDG: korte opmerking
VVD

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

GroenLinks: Vragen over
de nut en noodzaak
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Koers Stadshart
Oss en
aanstellen
relatiemanager
stadshart

PvdA
SP
D66: de relatiemanager
staat niet in begroting en
er extra gelden voor
moeten komen

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

Kadernota ODBN
2023

Beter Oss
CDA
PvdA
SP
D66
VDG
VVD

Locatieonderzoek
Kindlandschap
De Eiber

Beter Oss
GroenLinks
PvdA
SP
D66
VDG
VVD

Suppletie
uitkering in het
kader van de
bommenregeling

Beter Oss
CDA
GroenLinks
PvdA
SP
D66
VDG
VVD

Vaststelling
structuurvisie
Oss-West

D66: belangrijk in het
kader van de
Omgevingswet

SP

GroenLinks: Vragen over
data-gestuurd werken

CDA

CDA
VDG: korte opmerking
VVD

Beter Oss
PvdA
SP
D66
GroenLinks: Vragen over
positie van de fietser

Verkeerafwikkeli
ng realisatie
Walkwartier /
Carmelietenstraa
t

Beter Oss
CDA
D66
VDG
VVD

PvdA

Visie Stedelijk
gebied OssBerghem

GroenLinks
VVD

Beter Oss
CDA
VDG: korte opmerking

SP

PvdA
SP
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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
bekend
vaststelling
bestemmingspla
n'Geffense
Barrière'
(College 1
februari)

Beter Oss
CDA
PvdA
SP
VDG
VVD

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

Beter Oss
PvdA
VDG
VVD

CDA
SP

D66: inhoud niet
bekend
De Agendacommissie besluit om beleidsinstrumenten woningmarkt niet te agenderen. (6 fracties
tegen agendering)

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?
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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

RIB evaluatie nieuwe aanpak
huishoudelijk afval 2021

CDA
PvdA
VVD

Beter Oss
GroenLinks: korte
opmerking

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

D66: uitslagen zijn
verrassend. Vragen
aan wethouder.
VDG: korte
opmerking
Woningbouwproject
Stationskwartier Ravenstein

Beter Oss
CDA
GroenLinks

SP: wil reageren
VDG: korte
opmerking

PvdA
D66
VVD

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?
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Opinienota
Klankbordgroep
Duurzame Polder

Het is aan de fractie om wel of geen argumentatie te geven bij BII stukken.
VVD deelt mede aangegeven te hebben om Schelversakker als BI te bespreken, maar gelet op de
volle agenda kan dit dossier als A geagendeerd worden.
De heer Van den Akker deelt mede dat voor de opiniecommissie Ruimte 1 dossier is geagendeerd.
Als tijdens de Adviescommissie Ruimte niet alle agendapunten behandeld kunnen worden is het
altijd mogelijk om de ingekomen stukken na de opiniecommissie te behandelen.
6.2

Ter advisering

Commissie Sociaal Bestuurlijk

A – Niet
bespreken

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

PvdA
VVD

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

GroenLinks: Vragen over
data-gestuurd werken
SP
SP

SP
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D66
Beter Oss

Kaderbrief
begroting 2023
van de Regionale
Ambulance
Voorziening
Brabant MiddenWest-Noord

GroenLinks
PvdA
D66
Beter Oss
VVD

SP

(College 25
januari)

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
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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.

SP

D66: kort statement
Beter Oss: kort
statement
VTH TOR HOR plan 2022
CDA: onze mening
verkeerde agenda: naar
ruimte

GroenLinks
PvdA
VVD

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

CDA
SP

Gelet op de volle agenda van de Adviescommissie Ruimte en het onderwerp beide commissie
raakt wordt het dossier voor de Adviescommissie Sociaal Bestuurlijk geagendeerd.

7

Vaststelling conceptagenda raadsvergadering
De concept-agenda wordt met inachtneming van hetgeen eerder is besproken
vastgesteld.

8

Wijzigingen Vergaderdata 2021
Niet van toepassing.

9

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

10

Rondvraag
GroenLinks vraagt of de raadsvergadering helemaal fysiek is of gesplitst wordt
in politiek debat met aansluitend digitale raadsvergadering.
SP deelt mede dat de fractie niet volledig fysiek kan deelnemen.
VDG wil digitale stemming zodat iedereen kan meestemmen.
De raadsvergadering zal digitaal plaatsvinden, met voorafgaand een politiek
debat.
D66 vraagt of 29 maart de afscheidsraad is en 30 maart de installatieraad.
De heer Van den Akker bevestigd dit.

11

Sluiting
De voorzitter sluit om 19.00 uur de vergadering.
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