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Openbaar

Toelichting van het Schetsontwerp dat door de beoordelingscommissie is gekozen als beste 
ontwerp uit de openbare uitvraag. Het ontwerp heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeente 
en daarom wordt dit aan de raad gepresenteerd, is er de mogelijkheid om verduidelijkende 
vragen te stellen en krijgt de raad de kans om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Z.O.Z.

INFORMATIEFORMULIER TBV DE AGENDACOMMISSIE
VOOR EEN PRESENTATIE IN DE 
RAADSCOMMISSIEVERGADERING
Toelichting 
Dit formulier biedt informatie aan de agendacommissie om te kunnen besluiten over 
agendering van de presentatie. Na de vergadering van de agendacommissie (ongeveer twee 
weken voor de raadscommissie) is bekend of de presentatie is geagendeerd. 

Richtlijnen:
 Doel: raadsvoorstel verduidelijken.
 Vorm: presentatie over in die vergadering geagendeerd raadsvoorstel.
 Een presentatie wordt op vrijdag vóór de commissievergadering beschikbaar gesteld, tenzij 

het niet-openbare informatie betreft.
 Presentaties mogen niet langer dan 15 minuten duren. Na de presentatie kan de 

commissie vragen stellen.
 Een presentatie wordt na de bijeenkomst openbaar in het raadsinformatiesysteem voor de 

gemeenteraad geplaatst tenzij vooraf wordt verzocht dit niet te doen!
 ATTENTIE: vanwege de AVG mogen er geen personen zichtbaar zijn op foto’s in 

presentaties, tenzij deze personen nadrukkelijk toestemming ervoor hebben gegeven! Deze 
toestemming moet dan worden overgelegd. 

 De raadscommissievergaderingen vinden in principe plaats in de raadzaal (i.v.m. corona 
kan de informatiebijeenkomst echter nog digitaal plaatsvinden).

 LET OP! Indien de bijeenkomst digitaal plaatsvindt moet je een presentatie 
digitaal delen. Let er bij het delen op dat je alleen de presentatie deelt en geen 
andere pagina’s met vertrouwelijke informatie! Deze informatie wordt dan 
namelijk openbaar.



  DATUM RAADSCOMMISSIEVERGADERING 

ONDERWERP

OMSCHRIJVING VAN DE PRESENTATIE 

PRESENTATOR

PORTEFEUILLEHOUDER

OPENBAAR OF NIET OPENBAAR (INDIEN
NIET OPENBAAR S.V.P. MOTIVEREN) 



B&W-besluiten, raadsbesluiten, aangenomen moties of toezeggingen? Zo ja:
X Onderwerp en datum van het B&W-besluit: 

1 december 2020: Uitzetten openbare uitvraag 

X Onderwerp en datum van de motie:
6 februari 2019: verkennen van de mogelijkheden voor woningbouw ipv 
kantoren op de stadsbruglocatie
5 februari 2020: in randvoorwaarde voor uitvraag opnemen dat de locatie 
vraagt om markante gebouwen van iconisch ontwerp, zo duurzaam en 
inclusief mogelijk.

 Sluiten intentieovereenkomst voor nader onderzoeken van de 
haalbaarheid van het schetsontwerp

 Openen van een grondexploitatie
 Uitwerken van het stedenbouwkundig plan, samenwerkingsovereenkomst 

en actualisatie van de grondexploitatie op basis daarvan
 Uitwerken bestemmingsplan/omgevingsplan

IS ER EEN RELATIE MET EERDERE BESLUITVORMING?

PLANNING VERDERE PROCES


