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Geachte leden van de regiegroep,
Graag nodig ik u uit voor de extra vergadering van de regiegroep op maandag 19 juli, 17:00 uur tot uiterlijk
19:00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal. Bij de vergadering wordt gezorgd voor een lichte
maaltijd.
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag regiegroep 6 juli
3. Reglement van Orde
Bijgevoegd is een voorstel tot aanpassing van het Reglement van Orde. De bedoeling is om dit voorstel als
een bevestiging van de huidige werkwijze door de raad te laten vaststellen. Over de wijze van behandeling
wordt op dinsdag 20 juli ook nog met de fractievoorzitters gesproken.
4. Discussiestuk over beeldvorming, oordeelsvorming en werkvormen
Deze notitie staat ook op de agenda van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De notitie geeft ook
houvast om te kijken naar de manier waarop wij zaken doen en gaan regelen in het Reglement van Orde.
5. Programma voor september
Zie bijgevoegde overzichten. Aandacht voor het programma in september.
• Behandeling Bakertand
• Extra avond voor oordeelsvorming?
• Is de regiegroep accoord met de opzet van de programma’s voor de beeldvormende avonden op 7 en
21 september (defnitieve invulling volgt bij regiegroep in augustus)
• Verzoek bezoek aan Ons Tijvoort naar aanleiding van Omgevingsvisie– vrijdagmiddag 17 of 24
september
6. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen
Zie bijlagen
7. Wat verder ter tafel komt
• Plannen van de LOG voor uitzending oordeelsvormende en besluitvormende vergaderingen in “de
publieke tribune”.
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8. Sluiting
Met vriendelijke groet,
Namens de voorzitter de griffier,
Berry van ’t Westeinde

