
¥ 
Memo

 

Datum: 10 december 2012 

Aan: Het presidium 

Van: F.V.A. Hoogervorst, raadsgriffie 

Onderwerp: Voorstel tot het houden van een werkconferentie op 7 en 8 februari 2013. 
 
Aanleiding: 
De jaarlijkse werkconferentie in combinatie met het werkbezoek aan de gemeente Vlissingen op 9 en 10 
november 2012 is niet doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen. Hierover is in uw vergadering van  
3 december 2012 nader gesproken. Daarbij is afgesproken dat u op 17 december 2012 een nieuw voorstel 
wordt voorgelegd met betrekking tot het houden van de werkconferentie.  
 
Overwegingen:  
In uw vergadering van 3 december zijn een aantal denkrichtingen naar voren gebracht over het 
vervolgtraject. Zo waren signalen te vernemen dat een werkconferentie in de regio dient plaats te vinden. 
Tevens werd door een aantal leden opgemerkt dat de koppeling met een werkbezoek niet 
wenselijk/noodzakelijk is. Ook stelde een aantal leden dat de mogelijkheid om thuis te overnachten moet 
bestaan. Verder werd gewezen op de noodzaak van een brede vertegenwoordiging op de werkconferentie. 
 
Voorstel: 
Mede op basis van de bespreking van 3 december en de ervaringen, opgedaan met de vorige 
werkconferenties, wordt u het volgende voorgesteld: 
a. een werkconferentie te organiseren van donderdag 7 februari 2013 vanaf 16.00 uur tot vrijdag  
 8 februari 2013 tot 14.30 uur (alternatieve data zijn 28 februari en 1 maart 2013); 
b. als locatie te kiezen voor Egmond; 
c. de mogelijkheid te bieden voor een overnachting voor de deelnemers; 
d. het inhoudelijke thema te handhaven op de bestuurscultuur binnen de gemeente, aangevuld met 
 de nieuwe werkwijze van de raad;  
e.  de inhoudelijke voorbereiding nader te laten uitwerken door de werkgroep die zich heeft 
 beziggehouden met de geannuleerde editie (het betreft de raadsleden T. Biersteker, D. Pater,  
 W. Koning en D. Pastoor, wethouder S. den Dulk met ondersteuning door F. Hoogervorst van de 
 raadsgriffie); 
f. de werkconferentie alleen door te laten gaan als zich minimaal 20 raadsleden hebben aangemeld 
 én alle raadsfracties zijn vertegenwoordigd; 
g. de uiterlijke aanmeldingsdatum, mede met betrekking tot organisatorische aspecten, vast te stellen 
 op 6 januari 2013; 
h. deelnemers die zich zonder geldige reden na 6 januari 2013 afmelden de voor hen gemaakte 
 kosten in rekening te brengen.  


