
Uitwisseling 17 mei 2018 

Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen raadsvoorstellen 
van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrond informatie, die de raad in staat stelt om de controlerende taak goed te 
kunnen vervullen; 

 met elkaar van gedachten te wisselen, voordat er stappen richting een raadsvoorstel 
gezet worden. 

Aansluitend op de uitwisseling over Samenleving voorop starten twee parallelle sessies in het 
kader van “Lessen aan de raad” over Verkeer, vervoer, energie en bestemmingsplannen. 
Tenslotte vindt de bespreking van de A-stukken plaats. Er is nog geen RIB verschenen in verband 
met de college-wissel. De eerstvolgende RIB verschijnt op 14 juni. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. U kunt de opname opvragen bij de griffie.

20.00 – 21.00 uur Uitwisseling (Raadzaal en V10)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier
Ruimte

20.00 
-
21.00

Samenleving  Voorop 

Op 6 april heeft onder begeleiding van Annemarie 
Reijntjes de raadsconferentie Samenleving Voorop 
plaatsgevonden. Het doel van deze conferentie was om 
met elkaar te bespreken hoe ‘Samenleving Voorop’ 
versterkt voortgezet kan worden. 

De raad keek samen met betrokken inwoners vooruit 
naar de ambitie voor de nieuwe raadsperiode (2018 – 
2021). Wat betekent dat voor de rol en het werk van de 
raad? En welke handreikingen zijn behulpzaam voor de 
gemeenteraad in de nieuwe raadsperiode?

Burgemeester … /
Schutte

Raadzaal

21.00 – 22.00 uur Lessen aan de raad (V10)
Tijd Onderwerp Ruimte
21.00 
-
22.30

Lessen aan de raad

- Verkeer 
- Vervoer

V10

21.00 – 22.00 uur Lessen aan de raad (raadzaal)
Tijd Onderwerp Ruimte
21.00 
-
22.30

Lessen aan de raad

- Energie
- Bestemmingsplannen

Raadzaal



22.30  uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter:  Pouwels
Griffier: Schutte

Onderwerpen RIB Reeds geagendeerd op

In deze periode is er geen RIB verschenen in verband met 
de wisseling van college. 
De eerstvolgende RIB verschijnt op 14 juni.

Lijst A-stukken Raad 8 maart 2018

A.1 memo wethouder Dragt beantwoording vraag staatssteun VvE Hamershof
A.2 memo college renovatie Hamershof
A.3 beantwoording schr. vragen fractie VVD brandbrief van de Grasboom
A.4 beantwoording schr. vragen GL-PvdA Knooperf Achterveld
A.5 memo college toezegging raadsvraag Passend onderwijs en thuiszitters
A.6 raadsinformatie verleende omgevingsvergunningen 2018-01
A.7 Grondprijzenbrief 2018
A.8 memo college toelichting financieel kader Huis van Leusden
A.9 brief college aan Stichting De Boom duurzame oplossing Langesteeggebied

Lijst A-stukken Raad 26 april 2018
A.1 memo college aanbesteding inbouw Huis van Leusden
A.2 memo college ontwikkelingen IKC Berkelwijk
A.3 afschrift brief college klacht over Pon
A.4 memo college zienswijzennota instelling parkeerschijfzones Hamershof, 
voorgenomen formele verkeersbesluit (waarin de overgenomen zienswijzen zijn 
verwerkt) en afschrift brief aan indieners zienswijzen


