
Planning BIO's 2021
Graag besluiten welke fysiek, welke digitaal! 

Voorstel om de volgende avonden in te plannen: 
 9 september: Werkgroep Omgevingswet (digitaal)
 11 september: Open Huis Rederij 
 16 september: BIO Transitie GR'en, gevraagd is om te verzetten, voorstel naar 30–9 
 Woe 22 september: Werksessie met Bureau Berenschot over onderzoek art 213a (in 

aanwezigheid van afvaardiging  bestuurders stichtingen)j  fysiek? 
 23 september: Werkbijeenkomst Omgevingswet (programma bijgevoegd) fysiek? 
 30 september: Uitleg vergaderapp GO (fysiek) met aansluitend BIO Transitie GR'en? 
 7 oktober: Werkbijeenkomst Begroting met accountant  (Stond een bestuurlijk 

overleg met WK10… maar die dan doorschuiven naar 28 okt) digitaal? 
 14 oktober: BIO Afbakening Jeugdhulp 
 28 oktober: bestuurlijk overleg WK10
 Vrijdag 29 oktober: Heisessie gemeenteraad??? 
 16 november: BIO Waterkering Centrum?  - initiatiefgroep wegomlegging bij Haven-

Zuid (studieopdracht) via Freek de Gier – Dirk Hamer, Ger de Goede, Arie den Boer
 18 november: Werkgroep Omgevingswet

Nog in te plannen:

 Bio Transitie GR'en – (16 sept) de reactie op de zienswijze bespreken en mogelijk ook 
de richting van de nieuwe kostenverdeelsystematiek. Voorlopig ingepland op 16 
september, maar wellicht een regionale bijeenkomst op 7 september. ANNEKE i.o.m. 
ASTRID, evt. verschuiven naar 14 SEPTEMBER?

 Werkbezoek Coatinc (Voorheen Nedcoat) – kwartaal 3/4 2021 – wordt nader 
uitgewerkt door team Ondernemen – vraag is om dit op een dinsdag of woensdag 
12/13 oktober in te plannen op verzoek directeur. Anders moeten we dit verplaatsen 
naar volgende jaar. 

 Bio Woonkracht10, (28 okt) afstemming over belangrijke volkshuisvestelijke 
onderwerpen. Vanuit Woonkracht10 relevante onderwerpen: de druk op de sociale 
huurmarkt, de energietransitie en de ontwikkeling van de kwetsbaarheid van 
buurten. De raad kan natuurlijk ook onderwerpen hebben om met WK10 te 
bespreken.

 September BIO Presentatie Waterkering centrum, - voorlopig ingepland 16 nov. 
ANNEKE AANDACHT VOOR DATUM Marko Stout vragen

 Bezoek Molen Souburgh, tot nader order uitgesteld. 
 Werkbezoek aan De Twijn. Deze kan in september/oktober ingepland worden. 

Afhankelijk van de "corona situatie" en in combinatie met een Bio.
 Werksessie auditcommissie artikel 213a onderzoek – 22 september
 Extra auditcommissie in september met accountant inzake ontwikkelingen financiële 

positie – 7 oktober ANNEKE AANDACHT VOOR BIO VERBONDEN PARTIJEN OP 14 
OKTOBER OF TOCH OP 7 OKTOBER – mw Frentz kan niet op de 14e 
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