INFORMATIEAVOND
Agenda

21 februari 2019

19.30 - 20.30 uur
Raadsinformatiemarkt (vrij inloop)
Tijdens de raadsinformatiemarkt kunnen raadsleden én inwoners één op één vragen stellen
over alle geagendeerde raadsvoorstellen aan de betrokken medewerkers en deskundigen.
Tijdens de markt is een informatietafel beschikbaar voor inwoners om het woord te voeren
over niet-geagendeerde onderwerpen. Aanmelden via griffier@leusden.nl.
20.30 – 22.30 uur
Informatieronde
In de informatieronde gaan de raadsleden/fractievertegenwoordigers (totaal 6) met de
portefeuillehouder, de ambtenaar en de inwoners in gesprek over het raadsvoorstel.
Van informatierondes wordt een audio- en/of videoverslag gemaakt, dat binnen 3 werkdagen
beschikbaar is op https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Raadsvoorstellen alleen bij de informatiemarkt:

RV Conceptbegroting 2020 AVU en begrotingswijziging AVU 1-2019
Het college stelt de gemeenteraad voor om geen zienswijze in te dienen op de AVU-begroting
2020 en daarmee in te stemmen met de voorgestelde financiële kaders. Het college stelt de raad
ook voor om in te stemmen met een begrotingswijziging voor het jaar 2019, om de verhoogde
verbrandingsbelasting per 1-1-2019 te verwerken.

RV Opdrachtverlenging accountant
Het college stelt u voor de opdracht aan BDO Audit & Assurance b.v. te Amsterdam tot het
verlenen van accountantsdiensten met twee jaar te verlengen (de verslagjaren 2019 en
2020).
Inwonerstafels
De volgende inwonerstafels zijn aangemeld:
-

nog geen aanmeldingen

20.30 – 22.30 Informatieronde – Raadzaal
Tijd

Onderwerp

Portefeuille

Voorzitter /
griffier

20.30 RV herverdeling middelen fonds Samenlevingsinitiatieven
Van
–
Het college stelt de raad voor om het Fonds
Beurden
21.00 Samenlevingsinitiatieven breder en voor meerdere doeleinden
in te zetten. Daarbij gaat het om het versterken van de
saamhorigheid in Leusden en het bruisender en leuker maken
van de gemeente door extra culturele, maatschappelijke en
sportieve elementen.

Van
Woerdekom /
Schutte

21.00 RV Kaders en uitgangspunten Regionale Energiestrategie
–
Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de
22.00 opgestelde kaders voor de Regionale Energiestrategie. Met
de Regionale Energiestrategie doet de regio een aanbod aan

Belt /
Schutte

Van
Beurden

het rijk om invulling te geven aan de noodzakelijke
maatregelen om de afspraken uit het klimaatakkoord van
Parijs waar te maken. Hiervoor wordt een plan voor
energiebesparing en opwekking van duurzame energie
opgesteld.
22.00 RV Strategische Agenda Regio Amersfoort
De 9 aangesloten raden hebben van de Regio Amersfoort een
22.30 concept-raadsvoorstel ontvangen om de onderwerpen,
hoofdvragen en kaders voor de dialoogtafels vast te stellen.
In Leusden verloopt de aanbieding via voorstel door College.
Tijdens de uitwisseling op 14 februari hebben de raadsleden
met elkaar het voorstel doorgenomen.
Op 21 februari zal een vertegenwoordiger van de Regio
Amersfoort aanwezig zijn bij de Informatieronde voor een preadvies op mogelijke moties.
* van dit onderwerp wordt een videoverslag gemaakt.

Van der
Ham /
Schutte

