Agenderingsverzoek ten behoeve van presidium namens José Rouwenhorst (VVD Overbetuwe)
en Hanneke Bruinsma (GroenLinks Overbetuwe)
Reg.nr.: REFNUMBER
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Toelichting doel (geef hier aan waar het proces toe leidt):

Raads- en burgerleden kennen de Regiekamer, weten hoe
de Regiekamer werkt en waar de Regiekamer past in het
proces van vergunningsverlening. Inwoners stellen
regelmatig vragen over de rol en functie van de regiekamer
en veel raads- en burgerleden hebben daar geen antwoord
op.

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

Wanneer er ruimte is, heeft geen haast. Wat wel van belang
is, is dat zo veel mogelijk raads- en burgerleden aanwezig
kunnen zijn. Wellicht kan dit door zo min mogelijk
parallelsessies te laten plaats vinden, of een politieke
avond eerder te laten beginnen. Als er een andere
suggestie is, staan de aanvragers daarvoor uiteraard open.

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

Er is een A4 waarop precies staat hoe de werkwijze binnen
gemeente Overbetuwe vroeger was en hoe deze binnen de
Regiekamer nu is. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt welke
voordelen de huidige werkwijze heeft. Een toelichting

hierop door onderstaande mensen was voor ons heel
verhelderend.
Benodigde sprekers (welke sprekers zijn nodig in je voorronde cq wil je
daarvoor uitnodigen?):

Joris Joossen (secretaris Regiekamer), Gertjan Willems
(teammanager Omgeving, tevens oud-secretaris
Regiekamer), eventueel Stefan Stempel en Leonie Albers
van der Linden.

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)?):

Alle raads- en burgerleden.

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

Geen

1TU

= technische uitlegsessie
RTG = rondetafelgesprek raad met externen

IBR = informatiebijeenkomst raad
RTGC = rondetafelgesprek raad met college

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

