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Graag nodig ik u uit voor de BOT-vergadering van de regiegroep op maandag 25 maart 2019, 19.30 uur in 
de ruimte A.0.09. 
 Zoals afgesproken zullen we in deze BOT-bijeenkomst, naast de vaste agendapunten, vanuit een meer 
beschouwende houding naar het functioneren van onze gemeenteraad en alles wat daarmee samenhangt 
kijken. 
Tijdens dit benen-op-tafel overleg presenteren wij zoals afgesproken uit de griffie een voorstel waarop we 
concreet stappen kunnen gaan zetten met de uitkomsten van de heidag op 26 januari én het vorige BOT-
overleg (en de antwoorden die de fracties daarna hebben doorgegeven) op 11 februari.  
 
Niet op de agenda opgenomen is de toegezegde notitie voor opzetten voor de begrotingsbehandeling. Een 
van de redenen hiervoor is dat voor de voorstellen eerst meer informatie nodig is over de wijze waarop de 
raad het vergaderstelsel inricht.  
 
Agenda 
 
 
1. Vaststellen agenda  

2. Vaststellen verslagen regiegroep  

Verslag regiegroep 11-2-2019 
Verslag regiegroep 26-2-2019 
Verslag regiegroep 12-3-2019 
 

3. Agenda  volgende avond: 9 april 2019 

A. Beeldvormend:  Integrale Veiligheid 
 
B. Oordeelsvormend:   Onder voorbehoud: de participatieraad werkt hard aan een advies over de 

inclusieagenda 
   
C. Besluitvormend: geen agendapunten 
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4. Planning per vergadering en lijst met onderwerpen voor de gemeenteraad 
 
5. Gôolse democratie - hoe nu verder 

Bespreking aan de hand van presentatie van de bevindingen door Carlo Zwartendijk 
 
6. Stand van zaken afhandeling moties 

Ter kennisname - voorstel het overzicht periodiek bij de ingekomen stukken raad te voegen 
 

7. Wat verder ter tafel komt 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter Liselotte Franssen, 
 
 
de griffier, 
Berry van 't Westeinde 


