
INFORMATIEAVOND  
Agenda  17 juni 2021

19.30 - 20.30 uur Informatiemarkt 
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen over alle 
geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen. 
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen wordt de Informatiemarkt georganiseerd in virtuele 
kamers. Voor elk raadsvoorstel stelt de griffie een digitale ontmoetingsplek beschikbaar waar  
ambtenaar en raadsleden in gesprek kunnen. Inwoners die tijdens de markt in gesprek willen met de 
raad kunnen hiervoor contact opnemen met de griffie (griffier@leusden.nl). 

RV Regionale Energiestrategie 1.0 en uitnodigingskader Leusden
room#1:   

RV   RWA Jaarstukken 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025  
room#2: 

RV Grondexploitatie Mastenbroek II
Room#3

RV jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021, kadernotitie en ontwerpbegroting 2022 GBLT 
room#4: 

RV Ontwerpbegroting GGDrU 2022 
room#5: 

RV Weigering (ontwerp) afgifte verklaring van geen bedenkingen verplaatsen 
bestaande parkeerlocatie Dodeweg 
room#6: 

RV Aanwijzing plaatsvervangend griffier
Room: geen room. Raadsleden kunnen zich met vragen wenden tot de werkgeverscommissie.

Vanaf 20.30 uur Informatieronde
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de 
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel. 
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen vergadert de raad openbaar, via digitale live-stream. 
Meeluisteren met de Informatierondes kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/
De link naar de digitale vergaderomgeving wordt door de griffie tijdig verzonden aan alle betrokkenen.

Informatieronde in kamer 1 – via live-stream [deelnemen via pexip link + pin ]

20.30    RV Weigering (ontwerp) afgifte verklaring van geen bedenkingen verplaatsen 
bestaande parkeerlocatie Dodeweg. 
Voorzitter [ Pouwels] ; Griffier Van Dijk ; Portefeuillehouder Vos

21.00   RV Grondexploitatie Mastenbroek II
Voorzitter [Dragt ] ; Griffier Van Dijk ; Portefeuillehouder Vos

21.30 Uitwisselingsgesprek over rapportage Sociaal Domein
Voorzitter [Hertog] ; Griffier Schutte ; Portefeuillehouder Van Beurden /Kiel 

22.30 Mogelijkheid tot vragen stellen coronapakket
Voorzitter [Hertog] ; Griffier Schutte; college (Bouwmeester = coördinerend portefeuillehouder)
(memo toegevoegd aan GO op maandag 14 juni)

Informatieronde in kamer 2 – via live-stream [deelnemen via pexip link + pin ]

20.30 RV Regionale Energiestrategie 1.0 en uitnodigingskader Leusden 
Voorzitter [ Roskam ] ; Griffier Schutte ; Portefeuillehouder Van Beurden
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