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1. Vaststellen agenda
Besloten wordt om in deze vergadering met name over de perspectiefnota te spreken. De rest
wordt doorgeschoven naar maandag.
2. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 26 april 2021
Naar maandag.
3. Terugblik vergaderingen
Naar maandag
Beeldvormende vergadering 28 april 2021
4. Concept-agenda’s
Uitgebreid wordt gesproken over de agenda voor de oordeelsvormende vergadering over de Perspectiefnota.
Het college heeft de regiegroep, zoals toegezegd in de oordeelsvormende vergadering, een tijdpad toegestuurd waardoor de strategische discussie parallel aan de behandeling van de begroting 2022 kan worden gevoerd. Daardoor werken de strategische keuzes niet alleen door voor
2023, maar kunnen ze ook nog in de keuzes bij de begroting 2022 worden betrokken. Het college
besluit uiterlijk 8 juni over dit tijdpad inclusief een zo concreet mogelijk voorstel voor vormgeving
van de strategische heroriëntatie. Dit voorstel wordt zo snel mogelijk naar de raad gestuurd.
Het college heeft in de regiegroep aangegeven dat het voor de voorbereiding van de begroting
door het college belangrijk is dat de raad een uitspraak heeft gedaan over de voorstellen op de
A-lijst in de perspectiefnota (het noodzakelijk beleid). Daarnaast moet de raad volgens de financiele verordening de kaders voor de begroting vaststellen (de uitgangspunten pagina 43 van de
perspectiefnota). De regiegroep wil hier ruimte voor bieden.
De voorstellen op de B-lijst van de perspectiefnota kunnen dan parallel aan de strategische heroriëntatie besproken. Bij het vaststellen van de begroting wordt dan een besluit genomen welke
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van deze zaken in de begroting 2022 worden meegenomen en de wijze waarop in dekking zal
worden voorzien.
Doordat het college het voorstel voor het tijdpad en de vormgeving van de strategische heroriëntatie uiterlijk 8 juni kan bespreken, heeft de raad mogelijk onvoldoende tijd om een oordeelsvormende vergadering op 8 juni goed voor te bereiden. De regiegroep bespreekt daarom maandag
ook de mogelijke alternatieven in de planning. Overwogen wordt om de oordeelsvormende vergadering een week doorschuiven van de naar 15 of 16 juni (nu gereserveerd voor beeldvorming).
Mogelijk wordt een extra besluitvormende vergadering gepland op 29 juni. Omdat we maar over
een beperkt deel van de perspectiefnota spreken en om niet vooruit te lopen op de strategische
heroriëntatie, is het idee wel om de beschouwingen niet bij de perspectiefnota te doen. Een
eventuele extra besluitvormende vergadering kan dan gewoon om 19:30 uur beginnen.
De griffier peilt de standpunten bij de fractievoorzitters zodat de regiegroep maandag 31 mei
verder kan spreken over de manier waarop dit ingepland wordt.

5. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 13 juli 2021
Naar maandag
6. Planning
Naar maandag
7. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen
Naar maandag
8. Wat verder ter tafel komt

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18:20 uur.

