Aan:

Presidium 23 mei 2022

Van:

Griffier

Betreft:

Voorstel commissieagenda's periode juni-juli 2022

Op basis van de BTA doe ik u voorstellen m.b.t. de commissieagenda’s voor de komende twee cycli.
Opmerking vooraf:
- voor de cyclus van de raad van 23 juni zijn twee commissieavonden nodig. Omdat de avond
van 13 juni is gereserveerd voor een informatiebijeenkomst prestatieafspraken wonen is die
avond niet beschikbaar voor de tweede commissieavond; het presidium heeft reeds besloten
om deze op 16 juni te plannen.
Bijgaand treft u aan:
- de concept-agenda’s voor raadscommissievergadering van 9 en 16 juni 2022 (bijlage 1);
- de voorlopige agenda’s voor de raadscommissievergaderingen van 30 juni en 4 juli 2022
(bijlage 2);
- de planning voor vergaderingen in de komende periode (bijlage 3). Deze planning wordt na
de presidiumvergadering geactualiseerd.
Wat betreft de voorbereiding van de commissievergaderingen van 9&16 juni en 30 juni&4 juli:
a. Actief uitnodigen commissie 9&16 juni: geen voorstellen van de kant van de griffie.
b. Werkbezoeken voor onderwerpen commissie: voor geen van de onderwerpen die op 30
juni&4 juli zijn geagendeerd ziet de griffie aanleiding voor werkbezoeken.
c. Vergaderen op locatie: voor geen van de onderwerpen die op 9&16 juni en 30 juni&4 juli
staan geagendeerd, ziet de griffie aanleiding om op locatie te vergaderen.
d. Informatiebijeenkomst voorafgaande aan de commissiebehandeling (ter voorkoming van veel
commissievragen): geen voorstellen van de kant van de griffie.
NB: t.b.v. de kadernota zijn reeds een informatiebijeenkomst en een themabijeenkomst
georganiseerd.
De fracties worden echter uitgenodigd om hiervoor evt. voorstellen te doen in het presidium.
Voorstel
Het presidium wordt voorgesteld:
1. a. de concept-agenda’s voor de raadscommissievergadering van 9&16 juni vast te
stellen (bijlage 1);
b. geen personen/organisaties actief uit te nodigen voor deze vergadering;
2. a. de voorlopige agenda’s voor de raadscommissie van 30 juni&4 juli 2022 (bijlage 2)
voor kennisgeving aan te nemen; in de volgende presidiumvergadering wordt aan de
hand van een geactualiseerde versie van de BTA een besluit genomen over de
concept-agenda voor de raadscommissievergadering van 30 juni&4 juli 2022;
b. geen werkbezoeken/vergaderingen op locatie te organiseren voor de onderwerpen
die naar verwachting op 30 juni&4 juli 2022 worden geagendeerd;
3. voor geen van de onderwerpen die op30 juni&4 juli naar verwachting worden
geagendeerd het college te verzoeken om voorafgaande aan de commissievergadering
een informatiebijeenkomst te organiseren1.

Indien het presidium (een) informatiebijeenkomst(en) wenst, dient te worden aangegeven of deze
bijeenkomst(en) wel/niet openbaar dienen te zijn.
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