Agenderingsverzoek ten behoeve van presidium namens college

Reg.nr.: 19INT01899
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Toelichting doel (geef hier aan waar het proces toe leidt):

Toelichting datum voorronde (geef hier aan waarom deze datum nodig is
cq. wat er mis gaat als een latere datum wordt gekozen):

Benodigde stukken (welke stukken zijn nodig voor een goede behandeling,
en van wie moeten die komen?):

Benodigde sprekers (welke sprekers zijn nodig in je voorronde cq wil je
daarvoor uitnodigen?):

Na de informatiebijeenkomst door OBGZ volgt het
Rondetafelgesprek om de raad haar kaderstellende rol te
geven t.a.v. de vertaling van de conclusies van de rekenkamer
In haar motie M-7 van 6 november heeft de raad gevraagd om
betrokken te worden bij het vertalen van conclusies van de
Rekenkamercommissie. In de aanloop naar besluitvorming is
het rondetafelgesprek van de raad met OBGZ de tweede stap
(na de eerdere informatiebijeenkomst).
- Begroting OBGZ 2019 (ambtelijk aanleveren)
- Raadsinformatiememo 19inf00031
- Prestaties OBGZ 2018 incl. begeleidende toelichting
- Rekenkamerbrief over oriënterend onderzoek naar de wijze
waarop de gemeente de bibliotheek aanstuurt via subsidie incl.
vervolgonderzoek en bestuurlijke reacties
- Diverse informatie (aanleveren door OBGZ)
Directeur bestuurder OBGZ (Bert Hogemans)

Te informeren (zijn er mensen/organisaties die tzt een brief moeten
ontvangen met info dat dit onderwerp op de agenda staat en na aanmelding
gelegenheid tot meespreken (RTG) of inspreken (VV)?):

Directeur bestuurder OBGZ
Bert Hogemans
taalcoördinator gem. Nijmegen (ex stichting Lezen & Schrijven,
Lisanne Veraart Lisanne Veraart
Coördinator stuurgroep laaggeletterdheid
Overbetuwe/Lingewaard
?
Directeur ’t Startblok Elst (school met BoS)
Bas Peters
Directeur SamSam Oosterhout (school zonder BoS)
Maarten Jurgens
Sociaal Ontmoeten Elst
Hester van Aalst
Voorzitter Dorpsraad Heteren/ stichting Hart van Heteren
Ronnie Groenewold

Overige verzoeken (zoals aanschuiven portefeuillehouder aan tafel, verzoek
tot start met introductie onderwerp door portefeuillehouder etc?)
1

TU = technische uitlegsessie
RTG = rondetafelgesprek raad met externen

Portefeuillehouder Dimitri Horsthuis Tangelder schuift graag
aan

IBR = informatiebijeenkomst raad
RTGC = rondetafelgesprek raad met college

IBC = informatiebijeenkomst college (college organiseert)
VV = voorbereidende vergadering tbv besluitvorming raad

