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Graag nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op maandag 18 
januari om 19:30 uur. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden via ons online-video-vergadersysteem Pexip.  
U ontvangt hiervoor nog een mail met inloggegevens. 
 
Zoals gebruikelijk in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing stellen wij ons voor deze bijeenkomst zoveel 
mogelijk interactief te laten zijn en 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. Even opfrissen 

In september was de laatste werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Om alle gedachten weer even te 
scherpen wordt u kort meegenomen in het hoe en waarom van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, 
wat er tot nu toe is gedaan en waar we nu (voor) staan. 

 
4. ‘Samenspel in het gemeentehuis’ 

In de vorige bijeenkomst van de werkgroep werd geconstateerd dat dit voor de werkgroep niet langer een 
verbeterpunt is. In de tussentijd zijn er ontwikkelingen geweest die maken dat we hier graag nog eens 
met jullie naar willen kijken. 
In de vergadering wordt hier een toelichting op gegeven. 

 
5. Vervolgafspraken 

 
6. Sluiting 
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Zoals bekend is de vertegenwoordiger van de VVD-fractie in de werkgroep tijdelijk met verlof. De VVD-fractie 
heeft aangegeven dat ze graag ziet dat burgerlid Fred van Brederode deze fractie vertegenwoordigt.  
Hoewel in het raadsbesluit in 2019 waarbij de werkgroep is ingesteld in de argumentatie gesproken wordt 
over een ‘raadslid’ als vertegenwoordiger in de werkgroep bestuurlijke vernieuwing, zie ik geen bezwaar om 
de heer Van Brederode in onze werkgroep op te nemen. 
Als u daar anders overdenkt, hoor ik dat graag vóór de vergadering van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
de voorzitter, 
 
Mark van Stappershoef 


