Kalender voor Verkenning naar structuur die bij IJmond past
maand

Raden

Colleges

overige relevante data (regiegroep,
IJmondcommissie)

Fase 1 – verkennen en laten inspireren
jan 2016
feb
maart

 23 feb: werkbezoek ‘Den Haag’ (BNG en VNG)
 9 maart: Werkconferentie fase 1:
collegeleden in rol van waarnemers aanwezig
- opdrachtformulering evaluatie
- gezamenlijk beoordelingskader
- vogelvlucht samenwerkingsvormen
- bespreken aanpak van participatie
- expert ROB
 29-30 maart (van 10uur tot 10uur)
’24-uurs inspiratie toer’:
- ’s ochtend start centraal in NL
- in deelgroepen op werkbezoek in
windrichtingen
- diner met melding van leerpunten
- volgende ochtend: conclusies

maart

april
mei
raadsleden uitgenodigd voor avonddeel
van Verdiepingsbijeenkomst

 do. 26 mei – bezoek Drechtsteden
 di. 31 mei (v.a. 12.00 u tot 22.00 uur. raden
schuiven in avond aan)
Verdiepingsbijeenkomst

 18 jan: Regiegroep
 19 jan: IJmondiale collegevergadering
 16 feb: IJmondcommissie

 14 maart: Regiegroep
 22 maart: IJmondcommissie
 22 maart: bijeenkomst ‘Bestuurlijke
samenwerking is mensenwerk’

 26 april: IJmondcommissie
 9 mei: Regiegroep
 10 mei: IJmondcommissie

 14 juni: afsluitende sessie ‘Bestuurlijke
samenwerking is mensenwerk’
 14 juni: IJmondiale collegevergadering
 21 juni: IJmondcommissie

juni

Fase 2 – reflectie, positie bepalen en potentiële richtingen definiëren
sep

okt

 di 6 september: bezoek
Drechtstedendinsdag

 20 september (9.30-12.30)
Reflectiebijeenkomst:
- beoordelen ervaringen fase 1
- leermomenten, kansen en valkuilen
- voorkeuren uitspreken

 12 oktober: Werkconferentie fase 2:
- bespreken van nader uitgezochte en uitgewerkte
voorkeurenstructuren (zie fase 1)
- gezamenlijk bespreken: wat spreekt aan
- tussenresultaten evaluatie?
 22 november (9.30 – 12.30)
Definitiebijeenkomst:
- gezamenlijk input en meningen
doornemen en overzien
- voorkeur(en) uitspreken wat betreft
potentiële structuren

nov

 12 sep: Regiegroep
 20 sep: IJmondcommissie

 3 okt: extra Regiegroep
 11 okt: IJmondcommissie
 24 okt: extra Regiegroep

 21 nov: Regiegroep

 6 dec: IJmondcommissie

dec

Fase 3 – richtinggevende uitspraak
jan 2017

 24 januari: Werkconferentie fase 3:
- bespreken van concept principe besluit en vooruitkijken naar
komende besluitvorming

feb

 28 februari: meningsvorming in
IJmondcommissie

n.t.b.

 Besluitvorming in Raden

 16 jan: Regiegroep

