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1. Opening 

 

2. Vaststellen agenda 

 

3. Verslag 12 mei 2021 (bijlage) (5 min) 

Volgende keer actielijst toevoegen aan het verslag  

 

4. Mededelingen (5 min) 

Overleg over een alternatieve planning als dingen onverhoopt moeten doorschuiven 

 

5. Pilot voorkantsturing en nieuw economisch beleid 

 

5.1 EMS 16 juni (bijlage) (15 min) 

a. Opzet programma werksessie (miro) 

b. Memo beeldvorming  

De memo kan, met wat aanpassing nav de bespreking in de wg, worden verstuurd. 

 

5.2 Verzoek aan procedurecommissie voor versnelde BOB (15 min) 

a. inhoudelijk reactie van WG 

Het wordt een wat algemener verzoek, zonder data. Wel goed om het tijdig aan de 

procedurecommissie voor te leggen. 

 

5.3 Reflectie en legitimiteitsmeting (bijlage) (15 min) 

a. akkoord met de opzet? 

b. oordeel huidige legitimiteit (onderdeel reflectievragen) 

Een aantal aanwezigen vraagt zich af of de enquête wel gaat worden ingevuld. Deze 

zal (nog) niet worden verspreid.  

 

5.4 Reflectievragen totaal proces “mini enquête” voor geheel PS (bijlage) (15 min) 
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a. aanvullingen inhoud 

Verzoek aan leden werkgroep om hier schriftelijk op te reageren.  

b. hoe uitzetten gericht op respons 

c. hoe omgaan met anonimiteit 

 

6. Vervolgafspraken werkgroep na de zomervakantie 

Bijeen blijven komen in de cyclus op woensdagen dat er ook vergaderingen zijn. Voorkeur 

om fysiek te vergaderen als dat weer mag, maar dan wel als het aansluit op de 

(commissie)vergaderingen van PS. 

 

7. Leerlogboek 

Schuift door 

 

8. Rondvraag / sluiting (5 min) 

Mededeling aan PS dat een lid is gestopt en dat er daarom ruimte is in de werkgroep. 

Opnemen in de nieuwsbrief van de griffie? Op 2 juni een mededeling in PS door voorzitter 

werkgroep. Griffie draagt zorgt voor de nieuwsbrief. 

Kan de vergadering van 2 juni ook worden verplaatst in Outlook? 

In de commissievergadering is het van belang dat de juiste fractiewoordvoerders 

aanschuiven als thema’s worden geprioriteerd.  

 
Actielijst per 19 mei 2021 

• Verzoek aan leden werkgroep om zelf de enquête in te vullen en inhoudelijk en tekstueel te 

kijken en schriftelijk te reageren op enquête.  

• Mededeling in nieuwsbrief aan PS dat Willem is gestopt en dat er ruimte is in de werkgroep. 

(griffie) 

• Op 2 juni een mededeling in PS (voorzitter werkgroep) over vacature in werkgroep 

• De vergadering van 2 juni ook verplaatsen in Outlook (secretaris werkgroep) 

• Via datumprikker vergaderdata na het zomer reces inplannen 

• Inplannen data voor extra EMS sessie na reces en data voor “samenlevings-sessies”. 

 


