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11 Burgerparticipatie; inclusief Right Challenge en 
Gebiedsgericht Ontmoeten  
 
Er wordt een avond georganiseerd waarop de 
raad- en burgerleden worden geïnformeerd over 
verschillende vormen van burgerparticipatie zoals 
o.a. Right to Challenge; 
 
Aansluitend zal worden gediscussieerd over de 
invulling van burgerparticipatie door de raad. 
 
Verordening komt in de raad op 26 oktober. 
 

Griffier, 
Samen met Rita 
Boer 
Rookhuiszen D66 
en Jur van der 
Lecq GroenLinks 
 

16-09-2019 
24-08-2020 
21-09-2020 

 

17 Vergaderstructuur: onderdeel Beeldvorming 

- Suggesties om beeldvormende 

bijeenkomsten weer vorm te gaan geven 

om inwoners zoveel mogelijk te betrekken, 

delen met elkaar en de griffie. De 

commissie vergaderstructuur komt in 

februari weer bijeen, daarom het besluit 

over de mogelijkheden rond beeldvorming 

in het presidium van  januari 2021 nemen. 

Donderdag 4 maart is nu gepland voor 

deze commissie. 

 

Met punt 23 koppelen aan externe die 

wordt ingehuurd voor projecten Hans. 
 

Griffier en 
fractievoorzitters 

18-01-2021   

18 Gebiedsgericht ontmoeten 
 
Dit onderdeel van de vergaderstructuur dient 
inhoudelijk nog nader te worden geduid. De 
fracties geven hiervoor aan hoe ze deze invulling 
zien! 

fractievoorzitters 24-02-2020 
20-09-2021 

  

20 Organiseren raadsinformatiebijeenkomst over 
integriteit beleid gemeente. Opnemen in het 
inwerkprogramma voor de nieuwe raad. 

Griffier 06-07-2020 
23-08-2021 

  

21 Notitie Vragenstellen 
Er wordt een notitie geschreven hoe om te gaan 
met de verschillende vormen van informatie 
verzoeken vanuit de raad. 
 
Dit jaar niet meer door uitvallen Hans. 

Griffier 23-08-2020 
20-09-2021 

  

22 Ondermijning als onderwerp opnemen voor 
Gebiedsgericht ontmoeten of meenemen in 
inwerkprogramma nieuwe raad. Koen en 
burgemeester stemmen dit nog af met elkaar. 

Griffie 23-08-2021 
20-09-2021 

 

23 Vergadering werkgroep vergaderstructuur 
plannen. 

Griffie 23-08-2021 
20-09-2021 
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Met punt 17 koppelen aan externe die wordt  

ingehuurd voor projecten Hans. 
 

24 Bestuurlijke planning de komende 6 maanden en 
bij voorkeur voor heel 2022 invullen, bespreken 
met de directie. Dit komt nog terug. 

Griffier 23-08-2021 
21-09-2021 

 

 


