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Graag nodig ik u uit voor de extra vergadering van de regiegroep op dinsdag 6 juli, 19.30 uur tot uiterlijk 20:30 
uur. De vergadering vindt plaats via videovergaderen Pexip vergaderkamer1.  
 
Agenda 
 
1. Opening en vaststellen agenda 

 
2. Concept-agenda besluitvormende raadsvergadering 13 juli 2021 

Door het college is op 3 juli een raadsvoorstel Bakertand toegestuurd met het verzoek dit voorstel te 
agenderen voor de raad 13 juli.  
Naar aanleiding van de 30 juni ontvangen raadsinformatiebrief is er vanuit de regiegroep op 1 juli een 
aantal vragen gesteld naar aanleiding van de aankondiging van dit raadsvoorstel. Daarbij is onder andere 
verzocht om spoedige toezending van het raadsvoorstel. Vanuit de regiegroep is gevraagd om de 
argumenten openbaar in te zien. Ook is de vraag gesteld of de raad bij machte is om tijdig de argumentatie 
van de bewoners te onderzoeken en alles goed te kunnen afwegen. Bij een  meerderheid van de 
regiegroep was de spoed van dit verzoek niet helder; hier ziet men graag een goede uitleg van. 
De regiegroep kijkt in deze vergadering naar dit verzoek en de eventuele consequenties voor de 
raadsagenda van 13 juli. 
 

3. Digitaal of fysiek vergaderen op 13 juli 
Een raadslid heeft aangegeven in verband met de situatie rond Covid 19 niet fysiek te willen vergaderen. 
Daarbij wordt ook verwezen naar de eerdere afspraak in het fractievoorzittersoverleg om tot aan de 
zomer niet fysiek te vergaderen. De regiegroep wordt verzocht een definitief standpunt in te nemen over 
de vergadering op 13 juli. 

 
4. Sluiting 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de voorzitter de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 
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