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Geachte leden van de regiegroep,
Graag nodig ik u uit voor de vergadering van de regiegroep op maandag 31 januari 2022, 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 20 december 2021
4. Terugblik vergaderingen:
Besluitvormende raadsvergadering 21 en 22 december 2021
Besluitvormende (Hamer)raadsvergadering 18 januari 2022
Oordeelsvormende vergadering 18 januari 2022
5. Concept-agenda’s
Allereerst gesprek over de vraag of deze vergaderingen én de vergadering van 8 februari fysiek of digitaal
plaatsvinden. Zie memo.
5.a. Oordeelsvormende vergadering 15 februari 2022
5.b. Presentatie monitor Sociaal Domein 15 februari 2022, zie bijgevoegde memo
5.c. Besluitvormende (hamer)raadsvergadering 22 februari 2022: Toevoegen aan de agenda: afscheid
griffier (toelichting Sjaak Sperber, als voorzitter Werkgeverscommissie)
6. Planning
Zie bijgevoegde overzichten.
7. Nieuw ingekomen stukken voor raadsvergadering van 8 februari 2022
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. Doornemen overzichten toezeggingen/moties/raadsvragen
Zie bijlagen. De overzichten zijn weer bijgewerkt (zie rode teksten). Aandachtspunt bij bespreking is het
voorstel van het college om de doorlopende moties af te voeren van het overzicht. Het college geeft aan dat
deze werkzaamheden goed ingebed zijn in de werkzaamheden van de ambtelijke organisatie. Indien het voor
deze onderwerpen nodig is dat de raad wordt geïnformeerd, dan volgt daar waar nodig een RIB.

9. Wat verder ter tafel komt
10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
de griffier,
Berry van ’t Westeinde

