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Agenda   

Opening en voorstelronde    

1. Post  

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

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda <10 min> 

6. Kaderbrief (vergaderstuk Kaderbrief) <10 min> Informerend  
De CSR wordt geïnformeerd over de inhoud van de Kaderbrief 2015. 

7. ISO AV (geen) <5 min> Informerend  
De CSR wordt bijgepraat over de eerste AV van het ISO. 

8. Medezeggenschapsevenement (vergaderstuk Evenement) <10 min> Informerend  
De CSR wordt geïnformeerd over de invulling van het evenement. 

9. Raadskleding (geen) <5 min> Besluitvormend  
Conceptbesluit: De CSR besluit om al dan niet de functies op de raadskleding te laten drukken. 

10. CSR in de media 
Tariq vraagt input ter voorbereiding op zijn gesprek met Folia. 

11. Wvttk 

12. Rondvraag   

13. Verkiezing commissievoorzitter O&O (Sollicitatiebrieven en CV’s) <40 min> 
Besluitvormend       VERTROUWELIJK 
De CSR stemt over de nieuwe voorzitter voor de commissie O&O. 

14. Sluiting 
 

 

 
Agenda van de CSR vergadering 
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