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Volgende week ben ik (Marie Claire) vrij. Ik ga heel hard aan de slag in mijn 

nieuwe huis. Eerst behangen en schilderen en dan volgend weekend verhuizen. 

Walkje Tjebbes vervangt mij tijdens de informatiemarkt- en ronde.

CORONAPROTOCOL VAN DE VERENIGING VAN GRIFFIERS

De Vereniging van Griffiers heeft een Coronaprotocol opgesteld. Zij geeft aan dat de uitzondering van het niet 

hoeven tonen van het Coronatoegangsbewijs alleen geldt bij vergaderingen van de Gemeenteraad. Het maakt 

dan niet uit of ze gehouden worden in het gemeentehuis of op een horeca-locatie, zalencentrum of theater. Bij 

een dergelijke locatie is het wel van belang dat er een gescheiden stroom mensen is voor de standaard 

bestemming van het pand en de vergadering. 

De uitzondering van het niet hoeven tonen van het Coronatoegangsbewijs geldt alleen voor 

Raadvergaderingen, niet voor vergaderingen met een ander doel. Deze vergaderingen zouden namelijk ook 

op een andere locatie gevoerd kunnen worden.

CONSULTATIE WIJZIGINGSVOORSTEL HUISVESTINGSWET

De griffie heeft een e-mail abonnement op landelijke wetgeving die ter consultatie wordt opengesteld. Deze 

week ontving ik een attendering over het wijzigingsvoorstel inzake de huisvestingswet. Er zitten in mijn ogen 

heldere aanknopingspunten in voor raadsleden die zich verdiepen in dit onderwerp. Let op deze wetswijziging 

geldt dus niet. Ik stuur het ook niet om jullie politiek aan te sturen. Ik wijs jullie er op om jullie begrippenkader 

aan de scherpen. https://www.internetconsultatie.nl/huisvestingswet2014 

NIEUWSBRIEVEN

VNG Raadsledennieuwsbrief

VNG Nieuwsledenbrief asiel en immigratie nr. 1

VNG Ledenbrief 21/079 - Verplaatsing uitgestelde ALV naar 11 februari 2022 en informele bestuurlijke sessies 

26 november aanstaande

VNG Nieuwsledenbrief Coronacrisis nr. 37

Wij wensen jullie alvast een fijn weekend.

Ina, Sam en Marie Claire

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.internetconsultatie.nl%2Fhuisvestingswet2014&data=04%7C01%7CI.Schutte@leusden.nl%7C8b63ace37bf34ea2775108d9adda1163%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637731974365140339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Zw4DAwJKGrKrwiPaIEGdLiXSQxsdkY9K2F5FtCQSgpc%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm19%2Fk1%2FCiXbUZIh9_aY3LPrMeUTnOHecrJ6q1HBc4U90aRBuXjtse_OFgtDm37tVep8IOZTH7DiufMqRvNgxPqtxcKBfQ%2FTzyCRLZbCidmH6F&data=04%7C01%7Cgriffier@leusden.nl%7C1f0dd355693748966c5408d9ab4a9dd4%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637729159247206290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BcEGaYf%2BJK0HZIzKDRRuWC%2BbsPYiNc30T1pC6Z5iJ1A%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm19%2Fk1%2F79FzQ2h_oq2ZRbYCQRmu5AzT7meN0-d8NaGold4v8_skNw6edIDQ-2WOdQ_vIZux0H2E9tKQvXI0ZPa5NhbnNQ%2FjdK9Zcp4uhGuCpj&data=04%7C01%7Cgriffier@leusden.nl%7C8ee79a8017404e3ba35908d9add49326%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637731950789358150%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=07ahK%2BBO8Xf3kIWE5vc1R1%2FW7GdM4kMrajM5%2B%2BWBSs4%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm19%2Fk1%2FCm11cF-JlqXqQmYAFzMQW5JmTAVQIP8Bpon_1Kr5xza8oWvy3SRpx-Ruo81cLxoVOBxKMYmpgP7Y86GEyBiKxw%2FcFIjBVRjqQw2Hdx&data=04%7C01%7Cgriffier@leusden.nl%7C1397ff4a7075478cfdc608d9aea3911b%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637732839802623107%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Hy3U1jOgGTN9%2F%2F6PDe0fiS%2FMjPYCXI9W4B09Tk%2F8w9s%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm19%2Fk1%2F9pRVZ63RvobRNDCwy2uYzDD_sifIgdIH9SE6OM6m1szKa-0Ol98mPdm-RHIcqjVd_nnbZcs4Mf77oFBqHrAD6Q%2FwEyCndfIwJhRaIb&data=04%7C01%7Cgriffier@leusden.nl%7C77fbf3a64f1a4b0dd18008d9b018539d%7C056f0f26e9a64571a216b538489604f5%7C0%7C0%7C637734440808128496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9YfCzYlfoG7RWs2tENp5k%2FP5Y3PJvczVpaDCzsw6Ux4%3D&reserved=0

	Nieuws uit de griffie 2021-39 Vrijdag 26 november 2021
	Nieuws uit de griffie
	Coronaprotocol van de vereniging van Griffiers
	consultatie wijzigingsvoorstel Huisvestingswet
	Nieuwsbrieven


