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Namens de regiegroep nodig ik u uit voor de beeldvormende bijeenkomst op dinsdag 22 oktober 2019 om  
20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Onderstaand treft u de agenda aan met daarop de 
onderwerpen die deze avond beeldvormend zullen worden besproken. 
De bedoeling is dat u op deze avond in de gelegenheid bent zich te informeren over de geagendeerde 
onderwerpen en bestaande beelden te toetsen. In deze vergadering wordt niet verwacht dat u standpunten 
inneemt of daarover discussie voert. 
 
Per onderwerp kunnen 2 raads- of burgerleden per fractie aan de vergadering deelnemen. Per onderwerp kan 
die vertegenwoordiging wisselen. Daarom wordt tussen de onderwerpen gelegenheid geboden om van plaats 
te wisselen. In de agenda zijn begin- en eindtijden genoemd. De voorzitter zal op deze tijden sturen. 
Deze beeldvormende vergadering zal worden voorgezeten door Erik Schellekens. 
De stukken voor deze vergadering liggen vanaf vrijdag 27 september 2019 ter inzage op het gemeentehuis en 
zijn beschikbaar via onze website. 
 

Beeldvormende vergadering 

Nr. Begintijd  Eindtijd Onderwerp en eventuele toelichting 
1.  19:45 19:46 Opening 

 
2.  19:46 19:47 Vaststelling agenda 
3.  19:47 20:20 Presentatie BURAP II 

Middels een presentatie wordt de 2e bestuursrapportage 2019 aan u 
aangeboden en met u doorgenomen. 

 20:20 20:30 Wisseling 
4.  20:30  22:00 Raadsvoorstel begroting 2020 

De begroting 2010 en meerjarenbegroting worden beeldvormend besproken, 
waarbij de beschikbare tijd besteed zal worden aan het gelegenheid geven aan 
insprekers om hun visie te geven en daar vragen over te stellen. 

5.  22:00 22:05 Afsluiting 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de regiegroep, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 
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