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1. Opening 
Mark van Stappershoef heet iedereen welkom bij deze extra bijeenkomst van de werkgroep ter 
voorbereiding van de raadsconferentie op 11 september. 
 

2. Vaststelling agenda 
Op voorstel van Carlo Zwartendijk wordt ingestemd om eerst punt 5 te behandelen en daarna 
punt 4. Dit omdat de vragen bij punt 4 niet goed beantwoord kunnen worden voordat punt 5 
besproken is. 
 
3. Vaststellen verslag 19 juli 2021 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
5. Voorbereiding raadsconferentie 11 september 
Alinda van Bruggen heeft in samenspraak met de griffie een opzet voor de dag gemaakt, dat 
wordt uitgedeeld. Ze neemt de inhoud daarvan met de werkgroep door. 
Vanuit de werkgroep wordt positief op de opzet gereageerd. Er wordt gemengd gereageerd op 
de ‘intermezzo’s’ die in het programma zijn voorzien. In meerderheid is men hiermee echter 
akkoord. 
De vraag wordt aan de orde gesteld of er voldoende ruimte zal zijn voor contact tussen de 
deelnemers uit de verschillende geledingen en of er zodoende genoeg tijd is voor 
‘kruisbestuiving’ en onderlinge verbinding. 
Hier wordt enige tijd over gesproken. De conclusie wordt getrokken dat de wens van de 
werkgroep is dat er in de raadsconferentie (meer) ruimte moet zijn voor onderling contact en 
verbinding. Bij het opstellen van het definitieve programma en bij het begeleiden van de dag 
door Alinda van Bruggen, dient hier rekening mee gehouden te worden. 
 
4. Concept-onderzoeksrapportage samenspel in het gemeentehuis 
Carlo Zwartendijk geeft een toelichting op de opgestelde onderzoeksrapportage. In de 
rapportage worden voor vragen die daarvoor aanleiding geven de uitkomsten in algemene zin 
vermeld, met aandacht voor verschillen tussen geledingen en opvallende zaken. Dit is op een 
neutrale wijze weergegeven. Het is nadrukkelijk aan de deelnemers van de raadsconferentie een 
mening over de uitkomsten te  vormen. Door tijdgebrek konden vergelijkingscijfers met vorige 
onderzoeken beperkt worden opgenomen. 
Op de in de agenda gestelde vraag of deze rapportage de goede basis biedt voor de 
raadsconferentie op 11 september wordt positief gereageerd door de werkgroep. 
Na deze bijeenkomst wordt de onderzoeksrapportage verder gecompleteerd en met een 
uitnodiging voor de raadsconferentie aan de deelnemers verzonden. 
 



6. Memo Fred van Brederode 
Fred van Brederode geeft een uitgebreide toelichting op zijn memo, waarin hij er aandacht voor 
vraagt beschikbare informatie te verzamelen en anders te gebruiken, namelijk als indicator voor 
de mate van (on)tevredenheid en (on)begrip in de samenleving jegens de gemeente.   
De werkgroepleden vinden de gedachte in de memo interessant en spreken er over. 
Door de werkgroep wordt er geen vervolg aan gegeven. 
 
7. Vervolgafspraken 
Onder punt 5 en 4 zijn al vervolgafspraken gemaakt. Er worden geen andere vervolgafspraken 
gemaakt. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter stelt, voordat hij de bijeenkomst afsluit, iedereen in de gelegenheid nog iets te 
melden. Daarvan wordt geen gebruik gemaakt, waarna hij de bijeenkomst afsluit.  

 
--- 


