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VERGADEREN PER 30 SEPTEMBER
N.a.v. de wens om per 30 september als raad te vergaderen in pré-coronaopzet is een
adviesvraag neergelegd bij het corona kernteam.
Het corona kernteam heeft zich gebogen over drie adviesvragen:
1.

Inrichting en maatregelen publieke tribune;

2.

Maatregelen eet-werkcafé;

3.

Welke rol hanteren we t.a.v. handhaving van regels,

Het corona kernteam heeft het volgende teruggekoppeld;
Fysiek vergaderingen in de raadzaal in de ‘normale’ opstelling kan doorgaan, inclusief
toelating van publiek. We richten de publieke tribune ruimtelijk in. Maar verder zullen
we niet gaan, want de Wet publieke gezondheid laat dit niet toe.
Borrel na afloop kan doorgaan indien deze een besloten karakter heeft. Raad, college,
fractiegenoten zijn welkom, maar overige publieke aanwezigen niet. Overig publiek zal
vriendelijk verzocht worden om het Huis van Leusden na afloop van de raad te verlaten.
NIEUWS UIT DE GRIFFIE- MARIE CLAIRE
Een aantal raadsleden is het al opgevallen, ik ben een aantal avonden afwezig geweest.
Ik kamp met een blessure, een beknelde zenuw in mijn nek. Gelukkig is de pijn
afgenomen, wat rest is een doof en slaperig gevoel in een aantal vingers. Om vlot te
herstellen was rust belangrijk, vandaar dat ik in goed overleg met Ina wat gas terug heb
genomen. Aanstaande donderdag ben ik weer present en hoop mijn werkzaamheden de
komende tijd weer volledig op te kunnen pakken.

WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE HEEFT EEN JEUGDBESTUUR
De jeugdbestuurders stelden zichzelf in een Ted Talk voor en deelden hun motivatie voor
deelname aan het jeugdbestuur. Van hun inspirerende verhalen spatte het
enthousiasme, de scherpte en de wil om iets te veranderen af. Het jeugdbestuur is er
klaar voor om hun stempel te drukken op een leefbare omgeving voor nu en voor hun
toekomst.
Het jeugdbestuur bestaat uit een mooie mix van zeven jongens en meiden in de leeftijd
van 15 tot 18 jaar. Deze jongeren verbinden zich, in ieder geval, een heel schooljaar aan
ons werk. Als jongerenvertegenwoordigers adviseren zij het bestuur op de onderwerpen
en thema’s die voor hen belangrijk zijn. Daarnaast houden ze ons scherp op dezelfde
thema’s waar wij als waterschap mee bezig zijn, water, klimaatverandering,
energietransitie, circulaire economie, maar bekeken vanuit een ander perspectief.
Het waterschap maakt zich op voor inspirerende jaren waarin ambtenaren, bestuur en
jongeren écht gaan samenwerken aan water. Het complete nieuwsbericht staat op GO.

Nieuwsbrieven:
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Wij wensen jullie alvast een fijn weekend.
Ina, Sam en Marie Claire

