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Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 23 augustus 2021, 17.30 uur tot 
uiterlijk 19:00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal.  
 
 
Agenda 
 
1. Opening 

 
2. Vaststellen agenda 

  
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 19 juli 2021 

 
4. Terugblik vergaderingen:  

Besluitvormende vergadering 29 juni 2021 
Besluitvormende vergadering 13 juli 2021 
 

5. Overzicht voorzittersschema 2e helft 2021 
 

6. Concept-agenda’s 
6.a. Beeldvormende vergadering 7 september 2021  

Op 23 juli is alvast het raadsvoorstel Visie Sociaal Domein 2022-2026 met bijlagen aan de raad 
verstrekt. Afgesproken is dat vragen over deze stukken kunnen worden gesteld tot uiterlijk dinsdag 31 
augustus 9:00 uur. Het college zorgt voor de beantwoording van de vragen op 7 september.  

6.b. Besluitvormende raadsvergadering – hamerraad 14 september 2021 
6.c. Oordeelsvormende vergadering 14 september 2021 
6.d. Oordeelsvormende vergadering 21 september 2021 
6.e. Beeldvormende vergadering 28 september 2021 
 
 

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 05 oktober 2021 
De lijst ingekomen stukken vindt u hier.  
Aan de regiegroep wordt de vraag gesteld om in te schatten of sommige stukken (met name 
raadsinformatie) wellicht extra aandacht vragen. 
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8. Afspraken BURAP 
De opzet van de Burap 2 zal gelijk zijn aan die Burap 1. De stukken worden uiterlijk 28 oktober door het 
college aangeleverd en daarna direct met de hele raad gedeeld. De raad kan vervolgens tot dinsdag 16 
november 9:00 uur vragen stellen. Het college zorgt voor de beantwoording op uiterlijk 23 november.  
Het voorstel is om de beeldvormende vergadering van 23 november te laten vervallen. 
 

9. Concept vergaderschema 2022  
Zie memo en twee versies van het vergaderschema 2022. 
 

10. Planning  
Zie bijgevoegde overzichten. 
 

11. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen 
Zie bijlagen. 

 
12. Wat verder ter tafel komt 

 
13. Sluiting 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de griffier, 
Berry van ’t Westeinde 
 


