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Onderwerp 

Toevoegen en afvoeren data aan het vergaderoverzicht 2019 

 

 

Steenbergen; 10 januari 2019 

 

 

Aan het presidium, 

 

1. Inleiding 

In het kader van het inwerkprogramma van de raad vond vorig jaar de eerste “heidag” plaats. 

Mede gelet op de reacties op deze dag, worden aan u enkele data voorgesteld om dit in 2019 

opnieuw te organiseren.  

  

Daarnaast wordt u voorgesteld de datum van de beeldvormende vergadering van 26 februari te 

laten vervallen en een nieuwe datum voor een beeldvormende vergadering aan het 

vergaderschema toe te voegen. 

 

2. Toe te voegen data 

Er wordt voorgesteld om aan het vergaderschema van de raad de volgende activiteiten toe te 

voegen: een informatieavond over (de ontwikkeling van) de organisatie, een heidag en een 

debattraining. 

 

Informatieavond: dinsdag 18 maart 2019, vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis. 

Op deze avond staat volgens het vergaderschema een BOT overleg gepland. Het voorstel is om 

het BOT overleg te laten vervallen en in plaats daarvan op deze avond de informatieavond te 

laten plaatsvinden.  

 

Debattraining: dinsdag 17 september 2019, vanaf 19:30 uur in het gemeentehuis. 

(onder voorbehoud van beschikbaarheid van een trainer). 

 

Heidag: zaterdag 5 oktober 2019, vanaf 10:00 uur op een nader te bepalen locatie.  

 

3. Beeldvormende vergadering vervalt 

In de vergadering van 22 november 2018 is in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing gesproken 

over de voorbereiding van de beeldvormende vergaderingen van december 2018 en van 26 

februari 2019. Vanwege onvoldoende voorbereidingstijd voor beide beeldvormende 

vergaderingen heeft de werkgroep geadviseerd om beide bijeenkomsten te laten vervallen.  

 

U wordt voorgesteld de beeldvormende vergadering van 26 februari van het vergaderschema af 

te voeren.  
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Op verzoek van het college wordt u verzocht om in april een beeldvormende vergadering te 

houden over de opgave arbeidsmigratie, het onderzoek Sunclass en andere grotere 

ontwikkelingen in dit verband. Relevante informatie vanuit het college dient hierbij tijdig 

beschikbaar te komen.   

 

U wordt voorgesteld deze beeldvormende vergadering plaats te laten vinden op maandag 15 

april. In de vergaderingen van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing van 7 februari en 21 maart 

kan de beeldvormende vergadering verdere vorm en inhoud krijgen. 

 

4. Voorstel en vervolg 

 

Vervalt:   de beeldvormende vergadering van 26 februari. 

Wijziging:   18 maart i.p.v. BOT overleg een informatieavond. 

Toegevoegd:  15 april beeldvormende vergadering over arbeidsmigratie 

   17 september debattraining; 5 oktober heidag. 

 

Indien u kunt instemmen met deze data worden deze zo spoedig mogelijk gecommuniceerd met 

de overige leden, het college en de ambtelijke organisatie. De verdere voorbereiding van deze 

momenten wordt door de griffie ter hand genomen. Tevens wordt het overzicht ‘vergaderingen 

van de gemeenteraad’ hierop aangepast.  

 

 

Hoogachtend, 

de griffier, de burgemeester, 

 

 

 

 

drs. E.P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


