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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
3. Vaststellen verslag vergadering regiegroep 30 augustus 2021
Het verslag wordt vastgesteld.
4. Terugblik vergaderingen:
Beeldvormende bijeenkomst 7 september
Besluitvormende Hamerraadsvergadering 14 september 2021
Oordeelsvormende vergadering 14 september
Oordeelsvormende vergadering 21 september 2021
Algemeen wordt aangegeven dat we telkenmale aangeven ons aan de afspraken te houden, dan
moeten we dat ook doen. Het is goed om stil te staan bij de invulling van een oordeelsvormende
raad. Hoeveel ruimte is daar voor wethouders? Informatie vanuit wethouders kan een waardevolle toevoeging zijn bij het onderwerp – het is niet wenselijk vraag en antwoord (over technische vragen) met de wethouders te hebben. Afgesproken wordt dat de griffie de afspraken over
wat we in beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen doen (zoals voor de zomer in de
werkgroep bestuurlijke vernieuwing en de regiegroep besproken) communiceert met de rest van
de raad, in combinatie met de afspraken die volgen uit het reglement van orde.
5. Fysiek vergaderen in de raadzaal en corona-maatregelen na 25 september
De regiegroep is van oordeel dat ze het liefst weer in 1 ring vergaderen zodat met elkaar goed
kan zien. Daarmee wordt de anderhalve meter losgelaten. Publiek is weer welkom en mag plaatsnemen in de hal, voorstel wordt gedaan om gebruik te maken van de beamer. Ook de borrel zou
weer op de gebruikelijke manier kunnen plaatvinden.
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6. Concept-agenda’s
6.a. Beeldvormende vergadering 12 oktober 2021
Het advies van de werkgroep strategische herijking wordt overgenomen en dat is het loskoppelen van de behandeling van de begroting. Beide onderwerpen verschillen te veel en
doen geen recht aan de waarde van beide onderwerpen. Om wel aan de wens van de raad
te voldoen wordt voorgesteld om ipv het werkbezoek op 2 november de aftrap te maken
voor de strategische herijking. Het college wordt gevraagd om met een goede routing te komen voor de behandeling van de strategische herijking. In het verlengde daarvan komt ook
ter sprake of er een perspectief nota gemaakt gaat worden. Afgesproken wordt dat er in
2022 geen perspectief nota komt. De strategische herijking en het bestuursakkoord moeten
wel hun plek gaan krijgen. Er moet goed nagedacht worden hoe zich dit verhoudt de verkiezingen, bestuursakkoord en de nieuwe raad. Ambtelijk wordt een procesvoorstel voorbereid.
6.b. Oordeelsvormende raad 19 oktober 2021 (Begroting)
Geen bijzonderheden. De agenda wordt vastgesteld.
Met betrekking tot de besluitvormende vergadering over de begroting wordt afgesproken
dat deze met algemene beschouwing zal zijn.

7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 05 oktober 2021
De regiegroep bespreekt de lijst niet, wordt voor kennisgeving aangenomen.
8. Concept vergaderschema 2022
Zie agendapunt 6.a. Perspectiefnota komt er in het voorjaar 2022 niet i.v.m. de verkiezingen.
9. Regiegroep 6 december
Sjaak Sperber kan hierbij niet aanwezig zijn, verder geen bijzonderheden
10. Planning
Geen bijzonderheden.
11. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen
Geen bijzonderheden.
12. Wat verder ter tafel komt
Trix Vissers: vraagt naar de mail van de voorzitter voorafgaand aan de vergadering. Moet hierop
worden gereageerd?
De voorzitter antwoordt dat hij via die mail probeert te inventariseren waar bespreekpunten
voor de vergadering zitten, zodat hij de behandeling kan versnellen.
Tess van de Wiel: geeft aan dat er vanuit het college veel behoefte is aan eenvoudige communicatie met raadsleden. Geprobeerd wordt om dit eenvoudiger en soepeler te laten verlopen.
Mariel van Loenhout: vraagt zich af of de belastingverordeningen niet eerst besloten moeten
worden voordat je de begroting vaststelt.
De griffier antwoordt dat het gebruik is dat eventuele aanpassingen in de begroting aanleiding
kunnen zijn om de belastingverordeningen aan te passen. Daarom wordt hier gekozen om de
verordeningen na de besluitvorming van de begroting te doen.
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13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19:30 uur.

