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Graag nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op maandag 06 
december om 19:30 uur. Deze bijeenkomst zal gegeven de huidige coronasituatie online worden gehouden in 
onze digitale vergaderkamer 2.  
 
Zoals gebruikelijk in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing stellen wij ons voor deze bijeenkomst zoveel 
mogelijk interactief te laten zijn en zoveel mogelijk in een informele vergadersetting vorm te geven.  
 
Voor deze bijeenkomst hebben wij een agenda opgesteld, zodat jullie enig beeld hebben van wat ons voor 
ogen staat in deze bijeenkomst.  
 

1. Opening 
 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Vaststellen verslag 18 oktober 2021 

 
4. Discussiestuk over beeldvorming, oordeelsvorming en werkvormen 

Met enige regelmaat blijken er verschillende ideeën of opvattingen te bestaan over de begrippen 
‘beeldvorming’ en ‘oordeelsvorming’ als het gaat over ons BOB-model. 
Daarom heeft de regiegroep daar een bespreeknotitie over vastgesteld waarin hier helderheid over 
gegeven wordt, wordt aangegeven wat er wel en niet bij die behandelvormen past en welke 
werkvormen er passend zijn. De regiegroep wil deze bespreeknotitie graag ook aan de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing ter vaststelling voorleggen. 
Dit onderwerp stond op 18 oktober al op de agenda, maar kon toen niet behandeld worden. 
 

5. Verbeterpunten uit de raadsconferentie (vervolg). 
Op 18 oktober is dit onderwerp van gesprek geweest. Toen konden niet alle punten worden 
behandeld. Afgesproken is daar in deze bijeenkomst een vervolg aan te geven. 
Ook bij deze agenda treffen jullie de bespreeknotitie met bijlage aan. Kortheidshalve verwijs ik jullie 
hiernaar. 
In de bijeenkomst zal Carlo Zwartendijk jullie weer meenemen in de nadere duiding/uitwerking van de 
verbeterpunten. Doel is na te gaan of we binnen de werkgroep bestuurlijke vernieuwing een zelfde 
beeld hebben van de verbeterpunten. Dat gedeelde beeld dient als vertrekpunt voor feitelijke 
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verbeteringen / verbeteracties. Jullie worden van harte uitgenodigd hierin mee te denken en te komen 
met suggesties, ideeën, voorstellen of anderszins. 
 

6. Vervolgafspraken 
 

7. Sluiting 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de voorzitter, 
 
 
Mark van Stappershoef 


