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1 Doel agendering:

x Beeldvorming

Oordeelsvorming

Besluitvorming

2 Vraagstelling:
In het vergaderschema zijn de bestuurlijke vergaderingen voor 2020 opgenomen, 
inclusief:

 Bestuursconferentie DB/AB (tweemaal een tweedaagse conferentie)
 Voor- en najaarsoverleg bestuurscommissie PG&MZ

De data in de eerste helft van het jaar worden bepaald door de planning rond 
jaarverslag (en Sisa-verklaring) en programmabegroting. In de planning is rekening 
gehouden met de wettelijke eis de conceptbegroting voor 15 april aan de 
gemeenteraden aan te bieden voor een zienswijze, en de vastgestelde begroting 
voor 15 juli aan de GS. Ook is rekening gehouden met het zomerreces, dat in 2020 
in onze regio vroeg valt.

Verder is ervoor gekozen de vergaderingen van twee bestuurscommissies op 
dezelfde dag te plannen. Tot nu toe was de vergadering van de bestuurscommissie 
PG&MZ gepland één of twee weken voor de AB-vergadering, zodat er tijd was 
eventuele adviezen van de commissie PG&MZ aan het AB schriftelijk te verwerken 
in de AB-voorstellen. Nadeel hiervan is dat het moeilijk is de data van de VRK-
vergaderingen te benutten voor andere bijeenkomsten die de aanwezigheid van 
zowel burgemeesters als portefeuillehouders volksgezondheid vragen. Bovendien 
komt het zelden voor dat een advies van de cie. PG&MZ vraagt om schriftelijke 
voorbereiding door het DB. 

Gezien het feit dat het AB meestal iets later in de middag tot besluitvorming komt, 
wordt voldoende ruimte gezien eventuele adviezen van de cie. PG&MZ over te 
brengen aan het AB en deze zo nog te betrekken bij de besluitvorming. 

4 Voorstel te nemen besluit:
1. Kennis te nemen van het bestuurlijk vergaderschema 2020 

5 Bijlage(n):
bestuurlijk vergaderschema 2020, vastgesteld DB 23 september 2019 

In de vergadering genomen besluit:
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