Planning Uitwisseling + behandeling RIB/A-stukken

Legenda: groen = nieuw; rood = verwijderen

Datum

Info aan de Raad (informatieplicht)

Onderwerpen

14-06-18 Uitwisseling

GGDru
Lessen aan de raad:
- lezen gemeentefinancien door accountant BDO
- toelichting op begroting en kaders
- amtbelijke organisatie
- ICT en Data

Verplaatst naar 20 september vanwege beschikbaarheid GGDru
Ter voorbereiding op besluitvorming over de kadernota geeft de
accountant les

Spelen

In de motie van 6 juli 2017 “Bezuiniging op het onderhoud van
speelveldjes” is afgesproken om de raad op te hoogte te houden. Dus
het lijkt ons mooi om dit dan ook in de uitwisseling te doen.
We willen de raad informeren over hoe we invulling hebben gegeven
aan de motie en aan het uitvoeringsplan spelen 2017-2025.
Mijn voorstel is om per onderdeel in te gaan op de motie. En hoe we
dit in praktijk hebben gebracht.
Onderdelen zijn:
• in gesprek met inwoners het aantal speelvelden in de buurt en de
inrichting van deze speelvelden te bepalen;
• daarbij aandacht te geven aan ontmoetingsplekken voor meerdere
generaties;
• daarbij actief in te zetten op vernieuwing van het speelbeleid;
• de raad te informeren welke plekken met welke kwaliteit we in stand
houden;
• als daarvoor aanvullend budget nodig is terug te komen naar de
raad;

Ondermijning (georganiseerde misdaad) indien akkoord Gerolf

Presentatie door RIEC als ondermijningsbeeld Leusden gereed is
(medio 2018; bijv. 14 juni'18)

5-07-18 Uitwisseling
Concept-CUP
11-07-18 Voorbereidingsdiscussie
Concept-CUP
20-09-18 Uitwisseling + Voortgang
Regio Amersfoort
Presentatie SRO

Presentatie Matchbeurs
Voortgang Programma Samenleving
GGDrU
11-10-18 Uitwisseling + Voortgang (2 programma's)
Voortgang programma Leefomgeving
Voortgang Ruimte
22-11-18 Uitwisseling + Voortgang en mogelijk Verdieping
Voortgang programma Bestuur

Strategische agenda
De presentatie zal ingaan op
De organisatie SRO
Wat doen zij voor Leusden
Toelichting op de overeenkomst en de te starten
contractonderhandelingen.
De stuurgroep van de Matchbeurs wil de raad graag informeren over
de Matchbeurs

