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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op dinsdag 12 maart 2019, ±  22.45 uur in de 
ruimte A.0.09. Deze vergadering zal plaatsvinden na de reguliere vergaderingen, waarbij de stukken en 
agenda's voor de komende vergaderingen worden besproken. Om te zorgen dat de regiegroep aan het 
einde van deze avond snel verloopt,  is de agenda beperkt. Eens in de 6 weken houden we een 
uitgebreidere bijeenkomst (benen op tafel = BOT). De volgende BOT bijeenkomst is op  
maandag 25 maart 2019. 
 
Agenda 
 
 
1. Vaststellen agenda 
 
2. Agenda's volgende avond: 26 maart 2019 

LET OP: De ingeschatte benodigde tijd is veel meer dan beschikbaar is op deze avond. In verband met 
de carnaval kan op moment van verzending van deze agenda niet precies worden ingeschat welke 
onderdelen kunnen worden ingekort of uitgesteld.   
 
Beeldvormend:  A01 Uitnodiging beeldvorming zelfredzaamheid statushouders 
19.30 uur A01 Checklist zelfredzaamheid statushouders 

Oordeelsvormend: B02  Agenda oordeelsvormende vergadering 
21.15 uur B03 Inclusieagenda (o.v.b.: stand van zaken i.v.m. afwezigheid medewerkers niet 

bekend) 
 B04 Woonvisie (toegevoegd) 

  
Besluitvormend: C03 Agenda 
22.45 uur Afscheid raadslid en installatie nieuw raadslid 
 C06 Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van de Bommenregeling 
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3. Planning volgende vergaderingen 
Ter informatie zijn bijgewerkte planningslijsten (overzicht per vergadering en de onderwerpenlijst 
(voorheen BOB-lijst) toegevoegd. Bespreking van deze lijsten vindt in principe plaats op 25 maart 2019 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter Liselotte Franssen, 
 
 
de griffier, 
Berry van 't Westeinde 


