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Historie

Op maandagavond 31 januari 2022 heeft er een Technisch Beraad
plaatsgevonden over de voorstellen voor het delegatiebesluit en het adviesrecht
op grond van de Omgevingswet. Dit besluit stond geagendeerd voor de
raadsvergadering van 9 februari.

Portefeuillehouder

Gerard Gerrits

Over het raadsvoorstel (3255931 – Raadsbesluiten voor inwerkingtreding
omgevingswet) zijn tijdens en na het technisch beraad van 31 januari 2022
vragen gesteld waardoor het college via collegebrief 3375568/3374163 heeft
verzocht om het onderwerp van de raadsvergadering van 9 februari af te
voeren. Aan dit verzoek heeft de raad gehoor gegeven, met dien verstande dat
de raad graag eerst middels een politieke markt met het college in gesprek wil
gaan over dit onderwerp. Dit vindt plaats in de politieke markt van 7 juni. Het
raadsvoorstel (3255931) nu niet ter besluitvorming voor bij uw raad, maar ter
bespreking om te bepalen of het college een heroverweging (en op welke
punten) dient te maken.
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Behandeladvies

Na een ambtelijke inleiding kan de raad met elkaar en het college in gesprek
over het delegatiebesluit en het adviesrecht op grond van de Omgevingswet,
zoals door het college voorgesteld middels de eerder genoemde (maar niet
besloten) raadzaak.
Het gesprek vindt in twee ronden plaats:
- Ten aanzien van het delegatiebesluit (bijvoorbeeld het delegeren van het
voorbereidingsbesluit naar het college) kunnen voor- en
tegenargumenten worden aangedragen.
- Daarna kunt u eventuele opmerkingen of aanvullingen plaatsen op de
voorgestelde regeling inzake het adviesrecht

Technische vragen kunnen voorafgaand aan de politieke markt via de
raadsgriffie worden gesteld.
nee 
Spreekrecht publiek ja 
duur: Publiek kan meespreken. De
voorzitter bewaakt de orde van de
vergadering.
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