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Gevraagd besluit:
U wordt gevraagd in te stemmen met de concept vergaderschema's 2021
Samenvatting:
Bijgaand ontvangt u twee versies van het vergaderschema 2021. Bij de ene versie gaan
we uit van de "normale" situatie (zonder Corona), en bij de tweede versie van
vergaderen in Coronatijd. U wordt gevraagd met beide schema's in te stemmen, zodat
we voor beide situaties een vergaderschema gereed hebben.
Bij het opstellen van het schema is zoveel mogelijk rekening gehouden met
vakantieperioden, feestdagen, Drechtstedendinsdag, VNG-congres, Bid- en Dankdag
(respectievelijk 10 maart en 3 november) en de P&C cyclus.
Kijkend naar het vergaderschema, dan merken we het volgende op:
o
o

o
o

o
o

Wanneer twee commissies tegelijk vergaderen zal dit plaatsvinden in de Raadzaal
in het Stadhuis en vergaderzaal 1 van het Stadskantoor;
In het schema zijn 7 Drechtstedendinsdagen opgenomen. Nog onbekend is of al
deze data daadwerkelijk zullen worden gebruikt. Wanneer een
Drechtstedendinsdag geen doorgang heeft, kan de commissie Sociaal naar de
dinsdag, danwel (zonder Corona) de dinsdag gebruikt worden als gewone
vergaderavond;
Wanneer de Nieuwjaarsreceptie van 5 januari geen doorgang heeft kan commissie
Sociaal naar 5 januari;
Bij de Corona versie zijn er gelet op de agendadruk geen hamerraden ingepland
en zijn er minder themabijeenkomsten raadsbreed. Meer is praktisch
niet/nauwelijks mogelijk;
De Debatraad van 25 mei is vanwege de pinsterdagen op een woensdag, zodat u
desgewenst op dinsdag uw fractieoverleg kunt voeren;
NB: De planning van de Corona versie is zolang de Corona 1,5 meter maatregelen
gelden. Afhankelijk van de situatie, kan het Presidium tussentijds besluiten om
toch weer digitaal te gaan vergaderen, danwel over te gaan naar de "normale"
vergaderorde.

Voor de vakantieperioden is uitgegaan van de adviesdata van het ministerie van OCW in
de regio Drechtsteden (Midden Nederland). De kerstvakantie, meivakantie en
zomervakantie zijn wettelijk vastgesteld. Wel mogen scholen ingeval van de meivakantie
een week uitbreiden. Iedere school is hier vrij in: een week voor of een week erna. De
overige vakanties mag de school zelf vaststellen.
Adviesdata schoolvakanties Regio Midden:
Kerstvakantie 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 1 mei t/m 9 mei 2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021
Herfstvakantie 16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie 25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Financiële consequenties:
Geen
Vergaderstukken:
Concept vergaderschema's 2021
Vervolgproces:
Na vaststelling zal het vergaderschema 2021 worden verspreid onder raads- en
commissieleden, collegeleden en ambtelijke organisatie.

