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 REGIO       
1 B&R 18-3-21 

 
8-12-20 

 
 
SP71 vris3 

Laten staan tot de evaluatie. Staat 
vergelijking erin? 
 
De wethouder zegt toe dat hij een 
vergelijking zal toesturen van de 
actuele situatie (grafiek) tegenover de 
gepresenteerde businesscase waarbij 
de redenering “kosten gaan voor de 
baten uit”, geïllustreerd werd met een 
grafiek. 

2e helft 2021 
 
 
z.s.m. 

MH  
 
 
Per 1 januari  jl. is ook groep 3 van VRIS (DIV) overgegaan naar Servicepunt71. 
Daarmee komt de afronding van de reorganisatie die programma VRIS behelst tot 
een einde. In de tweede helft van 2021 wordt de overgang van VRIS geëvalueerd. 
De financiële aspecten zullen ook onderdeel uitmaken van de evaluatie. Wij zullen 
u over de uitkomsten van deze evaluatie informeren.  

2 Regio 6-4-21 
 
 
 
 
 
 
9-9-21 
 
 
 
 
14-10-
21 

Werkgroep 
Verbonden 
partijen 

Wat is de bedoeling wat de werkgroep 
gaat doen en wanneer? Raadsbreed 
informatie geven. En terug komen 
hierop bij de volgende commissie 
Regiozaken. 
 
Daarbij toevoegen dat nadrukkelijk de 
vraag is om een analyse te maken van 
de nieuwe Wet Gemeenschappelijke 
Regeling. En deze ook toe te voegen 
op de actielijst van het presidium. 
 
De commissie heeft het verslag van de 
raadswerkgroep Verbonden Partijen 
nog niet ontvangen.    
 
 

z.s.m. 
 
 
 
 
 
z.s.m. 
 
 
 
 
 
z.s.m. 
 

Griffi
e 

De werkgroep kwam op 31 mei voor het eerst bijeen. De griffier zorgt voor een 
verslag van de bijeenkomst.  
 
 
 
 
Voor het einde van het jaar maakt de griffie een start met de analyse. De griffie 
voegt de actie toe aan de actielijst van het presidium. 
 
 
 
Het verslag van de werkgroep is inmiddels via de verzamelmail aan de raad 
verstuurd.  
 

3 Regio 9-9-21 Onderzoek 
SP71 door dhr. 
Boogers 

Opdrachtbevestiging aan dhr. Boogers 
heeft de raad niet ontvangen. Indien 
wel, dan mag deze toezegging 
vervallen. De commissie verzoekt deze 
alsnog te ontvangen. De wethouders 
was in de veronderstelling dat de raad 
die wel ontvangen had.  

z.s.m.  MH De raad heeft de opdracht en bevestiging reeds ontvangen bij de beantwoording 
van vertrouwelijke technische vragen d.d. 25 augustus 2021. 



  
 

4 Regio 14-10-
21 

RM over 
WarmtelinQ+ en 
RM Regionale 
bestuursopdrac
ht Wonen 

Wethouder MH zegt namens PG toe 
dat er een RM komt over de 
WarmtelinQ+ en Regionale 
bestuursopdracht Wonen.  

z.s.m.  MH/
PG 

Via raadsinformatiebrief week 43 is de raad geïnformeerd over de laatste stand 
van zaken WarmtelinQ. 
 
In oktober is de raad middels een raadsmededeling geïnformeerd over de laatste 
stand van zaken van de Regionale bestuursopdracht Wonen.  

5 Regio 14-10-
21 

Op 
raadswebsite 
plaatsen van 
documenten  

Documenten uit informele 
woordvoerdersoverleggen en 
technische briefings worden alsnog 
geleverd door organisatie voor 
plaatsing op raadswebsite.  

 Amb
t. 
Org
anis
atie/
Griffi
e.  

De afspraak is dat documenten behorende bij technische briefings die vanaf 14 
oktober 2021 plaats vinden (of hebben gevonden) voor zover deze geen geheime 
of vertrouwelijke informatie bevatten op de website worden geplaatst. 

 


