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Dames en heren,
Graag vragen we u aandacht voor de volgende aankomende
activiteiten:
Dinsdag 10 april: introductieprogramma 18 - 23 uur
Komende dinsdag is de volgende bijeenkomst van het
introductieprogramma. De bijeenkomst vindt plaats van 18 tot
23 uur in het stadskantoor. De avond begint op de griffie, op
de eerste verdieping van het stadskantoor. Er is daar een
buffet voor degenen die zich hebben opgegeven.
Het thema dinsdag is Aan de slag! Het programma begint met
kennismaking met de griffie en griffiemedewerkers, informatie
over facilitaire zaken, een presentatie van de
Rekenkamercommissie en een introductie in de Omgevingswet.
Vervolgens gaan we uiteen in de drie commissies. Hier vindt
eerst het agendadeel plaats waarbij de commissie de
behandelwijze van nieuwe stukken bepaalt. Het agendadeel
staat vanaf deze donderdag op iBabs en RIS.
Tot slot zijn er diverse ambtelijke presentaties ter introductie
dan wel ter overdracht van dossiers. De presentaties
verschijnen vooraf in iBabs.
Ook ontvangen alle raads- en commissieleden vooraf via iBabs
door de griffie opgestelde overdrachtsdossiers. Deze dossiers
zijn bedoeld om de komende periode te gebruiken en niet per
se voor deze introductieavond.
Woensdag 11 april: workshops 19.30 – 23 uur
Op woensdag kunnen raads- en commissieleden workshops
volgen in het kader van de introductietijd. Iedereen kan drie
workshops kiezen uit een totaalaanbod van vijf.
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Een beschrijving van de workshops is woensdag jl. verstuurd
per mail en staat in iBabs bij 5 april. Deze vrijdag is de
inschrijving voor de workshops in Burgh-Haamstede. Mensen
die hier niet bij zijn, wordt gevraagd per mail hun keuze op te
geven.
Informatie over het introductieprogramma wordt gedeeld via
iBabs en per mail. Verzoek is hier kennis van te nemen.
Vermelding raads- en commissieleden op website
Deze week heeft iedereen een format ontvangen voor de
persoonlijke pagina op de website. De ervaring leert dat deze
pagina's voor inwoners een belangrijke ingang zijn om kennis
te maken met een raadslid of om met de raad in contact te
treden. Zowel raadsleden als commissieleden zijn per mail
gevraagd een kort persoonlijk tekstje aan te leveren of
wijzigingen op de bestaande tekst door te geven aan de griffie.

