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Graag nodig ik jullie uit voor de extra bijeenkomst van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing op maandag 30 
augustus om 19:30 uur. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Deze bijeenkomst is in de vergadering van 19 juli ingepland om de raadsconferentie van 11 september voor te 
kunnen bereiden. 
 
U wordt gevraagd de gebruikelijke corona-maatregelen in acht te nemen. 
 
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 19 juli 2021 
 

4. Concept-onderzoeksrapportage samenspel in het gemeentehuis 
Op 19 juli zijn de eerste uitkomsten aan u gepresenteerd. Inmiddels is een concept-rapportage voor u 
beschikbaar. Deze is nog niet compleet, maar geeft u een beeld van de uitkomsten en een indruk van 
de input voor de raadsconferentie op 11 september. 
De werkgroep wordt gevraagd: 
a. kennis te nemen van de concept-onderzoeksrapportage 
b. te bespreken of dit document de goede basis biedt voor de raadsconferentie op 11 september 
c. en/of aan te geven welke evt. wijzigingen en verbeteringen gewenst zijn 

 
5. Voorbereiding raadsconferentie 11 september 

Het thema voor de raadsconferentie is het ‘samenspel in het gemeentehuis’. De uitkomsten van het 
uitgevoerde onderzoek daarnaar vormen input voor de raadsconferentie. 
Onze extern begeleider Alinda van Bruggen zal in de bijeenkomst met u een voorstel voor invulling van 
de conferentie bespreken. Daarin zal aandacht zijn voor verwachtingen van de conferentie, doel van 
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de conferentie, concept-dagprogramma voor de dag e.d.  
Bedoeling is dat de werkgroep in deze bijeenkomst de hoofdlijnen voor de bijeenkomst vastlegt. 
 

6. Memo Fred van Brederode 
Eerder is deze memo al aangeleverd ter bespreking. In de vorige bijeenkomst van de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing is afgesproken deze te agenderen voor de volgende vergadering. 
 

7. Vervolgafspraken 
 

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


