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Het Algemeen Bestuur stelt de vergaderdata voor 2022 vast. 
 
 
Maandag 14 maart 2021 

 

14.30 -15.30 uur DB 

15.30 - 16.30 uur 
DB/AB 

Vriendelijk verzoek om vooralsnog 
twee uur in uw agenda te 
reserveren.  De twee uren zullen 
verdeeld worden over de DB en de 
AB vergadering afhankelijk van de 
agenda. 

Maandag 13 juni 2021 

 

14.30 -15.30 uur DB 

15.30 - 16.30 uur 
DB/AB 

Vriendelijk verzoek om vooralsnog 
twee uur in uw agenda te 
reserveren.  De twee uren zullen 
verdeeld worden over de DB en de 
AB vergadering afhankelijk van de 
agenda. 

Maandag 12 september 2021 

 

14.30 -15.30 uur DB 

15.30 - 16.30 uur 
DB/AB 

Vriendelijk verzoek om vooralsnog 
twee uur in uw agenda te 
reserveren.  De twee uren zullen 
verdeeld worden over de DB en de 
AB vergadering afhankelijk van de 
agenda. 

Maandag 12 december 2021 

 

14.30 -15.30 uur DB 

15.30 - 16.30 uur 
DB/AB 

Vriendelijk verzoek om vooralsnog 
twee uur in uw agenda te 
reserveren.  De twee uren zullen 
verdeeld worden over de DB en de 
AB vergadering afhankelijk van de 
agenda. 

 
Reacties ontvangen voor de voorgestelde data: 
 

• Akkoord van mw. Smit en mw. Jansen. 
 

• Mw. Klein en mw. Voortman: Data zijn genoteerd als optie in de agenda. 
In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn de data 13 juni, 12 september en 
12 december onder voorbehoud van de uitkomst van de verkiezing opgenomen. 

 
• Dhr. van Muilekom: Ondanks de vroege aanlevering van de concept vergaderdata passen de 

data 13 juni en 12 december 2022 niet in de agenda van gedeputeerde Van Muilekom. 
 

• Dhr. Strijk: Aangezien de vaste planningen nog niet binnen zijn, kan alleen onder voorbehoud 
de beschikbaarheid van dhr. Strijk aangegeven worden. De data zullen worden genoteerd en 
gereserveerd. Mocht het niet lukken dan zal dit zo snel mogelijk worden doorgegeven. 

 


