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Agenda 

Opening     

1. Post  

2. Vaststellen notulen <5 min> (bijlage: Notulen) 

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda < 10 min> 

6. Artikel24-overleg (bijlage: agendastuk agenda 21 januari) <20 min> Informerend 
De CSR bereidt het artikel24-overleg van 21 januari voor. 

7. Nieuwjaarsborrel (bijlage: agendastuk Nieuwjaarsborrel) <10 min> Besluitvormend 
De CSR besluit om al dan niet een bedrag van €100,- uit te geven aan de gezamenlijke Nieuwjaarsborrel. 

8. Evaluatieweekend (bijlage: vergaderstuk evaluatieweekend) <20 min> Besluitvormend 
De CSR besluit over de begroting van de eigen bijdrage voor het evaluatieweekend. 

9. Verkiezingen (bijlage: vergaderstuk verkiezingen & projectplan) <30 min> 
Besluitvormend 
De CSR besluit over het project- en uitgavenplan van de raadsverkiezingen. 

10. Instellingscollegegeld (bijlage: vergaderstuk collegegeld) <15 min> Oordeelvormend 
De CSR wordt de insteek voor het dossier instellingscollegegeld voorgelegd ter beoordeling. 

11. Karen Maex <45 min> (bijlage: vergaderstuk Juridisch advies & correspondentie advocaat) 
informerend   
De CSR krijgt een update over de zaak rondom de aanstelling van mevr. Maex. 

12. CSR & FSR-FNWI <20 min> (bijlage: vergaderstuk CSR-FSR) Oordeelvormend   
De CSR bespreekt de toekomstige samenwerking en mogelijke borrel met de FSR FNWI.. 

13. CSR in de media (5 min)  

14. Wvttk 

15. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 15 januari 2014 Locatie CREA, 3.12 
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