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Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving: het voorstel heeft betrekking op een informatieavond rondom het ruimtelijk beleid 
 
 
 
 

 
Kern van de zaak 
De aanbeveling ‘zorg voor helder ruimtelijk beleid’ uit het advies van dhr. Schneiders is 
overgenomen in de focusagenda 2019-2022.  
 
Hier in staat onder meer geschreven: In een gepolariseerde situatie is het verwijt van willekeur 
snel gemaakt. Daarom is het verstandig om de kwetsbaarheid - en het daaraan verbonden 
gevaar van verlies van vertrouwen – zoveel mogelijk te beperken door de regels op het gebied 
van bouwen en wonen nog eens goed na te lopen. 
 
Graag lopen wij met de raad in een avond het ruimtelijk beleid door om uit te vinden waar de 
knelpunten zitten en waar het beleid nog helderder gemaakt kan worden. Samen met de 
kwartiermaker kan die opdracht dan verder worden uitgewerkt. Deze sessie is voornamelijk 
gericht op het ophalen van punten vanuit de raad en wordt zo interactief mogelijk ingericht. 
 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 
 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 

 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
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 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 
orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     
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