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Graag nodig ik jullie uit voor de bijeenkomst van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op maandag 19 juli  
om 19:30 uur. Deze bijeenkomst zal online plaatsvinden via ons online-video-vergadersysteem Pexip óf fysiek 
in de raadzaal van het gemeentehuis. De inventarisatie hiervoor loopt nog en jullie krijgen daar per e-mail 
bericht over.  
 
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. Vaststellen verslag 31 maart 2021 
 

4. Ruimte voor inwoners en belanghebbenden   
Op 31 mei heeft de werkgroep een document hierover besproken. In het gesprek is afgesproken dat er 
een aantal aanpassingen zou worden gedaan en dat het aangepaste document nogmaals aan u voor 
zou worden gelegd. Het is niet de bedoeling het gesprek hierover opnieuw te voeren. 
 

5. Onderzoek samenspel in het gemeentehuis 
Er zal een terugkoppeling worden gegeven over de opzet, het verloop, deelname en eerste uitkomsten 
van het onderzoek naar het ‘samenspel in het gemeentehuis’. 

 
6. Vooruitblik / voorbereiding raadsconferentie 11 september 

Het centrale thema zal zijn het ‘samenspel in het gemeentehuis’. De uitkomsten van ons onderzoek 
zullen de basis bieden voor de inhoud van het gesprek. Doel is te komen tot gezamenlijke verbetering 
van het samenspel, nu en in de toekomst. 
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing kan hier een actieve rol in spelen. 
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7. Vervolgafspraken 

(extra bijeenkomst plannen voorafgaand aan de raadsconferentie) 
 

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


