V e r s te r k i ngs p r oc e s
Welke processtappen hebben we genomen vanaf december 2018 tot nu?

December
2018

Regio Overlegt
Algemeen bestuur en por tefeuillehouders

Samen aan de lat
voor een sterkere
regio

V i c e -v o o r z i t t e r r e g i o A N

Januari
2019

Februari
2019

Maart
2019

April
2019

Burgemeestersbijeenkomst
Regio Overlegt
Algemeen Bestuur en por tefeuillehouders

Burgemeestersbijeenkomst
Discussienotitie

'Samen nog sterker en steviger'
Collegebesluit en raadsbrief

Augustus
2019

September
2019

Oktober
2019

'' Wat we nu doen is niet
goed genoeg''

Plan van aanpak
Collegebesluit en raadsbrief

'' We willen de lat
hoog leggen''

benoemen:
- stuurgroep
- projectgroep
- kwar tiermaker

''Gelijktijdig werken aan
visie, agenda én
werkwijze'

Regio Ontmoet
Bijeenkomst colleges

Radenbijeenkomst

Ophalen inzichten
en ideeën

November
2019

November
2019

December
2019

Januari
2020

Februari Maart
2020

Mei/juni
2020

Juli
2020

Week van de regio
Regio Ontmoet
Bijeenkomst colleges

Radenbijeenkomst

Dilemma's centraal

'' Basis voor verdere
uitwerking''

Contourennotitie
Collegebesluit en raadsbrief

'' Tweeledige urgentie''

Gespreksronde stuurgroep
Langs 18 colleges en raden

Verdiepen &
aanscherpen

Aanbieding aan colleges en raden
Visie, contouren van de regionale
agenda én werkwijze
Ter informatie

+ planning bijgesteld
i.v.m. Covid-19 crisis

Informatieve agendering in colleges
met verzoek doorgeleiding aan de raden

Radenbijeenkomst
digitaal en deels fysiek

Lock-dow n

Eind april
2020

''Samen verkennen
en ontwikkelen''

Juli
2020

11
september
2020

September
2020

2 oktober
2020

5 oktober
2020

6 oktober
2020

Eerste ronde meetups en brede beraden
Met als doel oplading van de regionale agenda

Regio Ontmoet
Bestuurlijke oplading regionale agenda

Tweede ronde meetups en brede beraden
Met als doel oplading van de regionale agenda

Regio Ontmoet
Presentatie eerste concept regionale agenda

Radenbijeenkomst
Presentatie eerste concept regionale agenda

Bespreking voorstellen in colleges
Visie, contouren opgaven, GR en bedrijfsplan
Met verzoek ter besluitvorming voor te leggen aan de raden

Eind oktober
2020

November/
december
2020

Toevoegen voorstel uitgewerkte
regionale agenda

Besluitvorming in de raden

