
Agenda  Presidium 20 december

Tijd: 17.00 uur in Huis van Leusden.

1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda
Secretaris en burgemeester zijn verhinderd. Wethouder Vos sluit als loco aan 
om 17.15 uur voor onderdelen  3,4,5 en 6. 

2. Evaluatie vergaderingen
- 22 november Uitwisseling
- 6 december Informatieavond
- 13 december Uitwisseling (extra)

3. Agenda’s 
- 10 januari Uitwisseling
- 17 januari Informatieavond 
- 31 januari Gemeenteraad

4. Verslag en actielijst Presidium, dd. 13 november 2018

5. Lange Termijn Agenda (LTA) en planning Uitwisseling/RIB&A-stukken 

6. Lijst moties en lijst toezeggingen 

7. Veranderingen vergaderschema 2019
- cyclus april: raad op 18 april en dan terugwerkend. Dit is dag voor 

Hemelsvaartsdag (=Witte Donderdag). Weinig opties in die tijd. 
- wijziging 23 mei in 16 mei, fractie naar 13 mei. Akkoord? 
- cyclus december: wens om raad te vervroegen óf de informatieronde 

met twee weken op te schuiven naar 12 dec.

8. Rondvraag

9. Sluiting  - volgende vergadering is op 5 februari 2019.
Aansluitend planning gemeentepagina. 



Planning gemeentepagina
NR. DATUM ONDERWERPEN

13 6 december 2018
14 23 januari 2019
15 20 februari 2019
16 13 maart 2019
17 10 april 2019



Quirine,
Wat een leuk idee - dat van de kok ;-) . Ik heb echter uit welingelichte kringen dat ons uitje 
strategisch niet handig is gepland. Het is dan nl. slotavond van de wandelvierdaagse. En dan 
is het defilé.

In het presidium van 20 december zal ik dit onder de aandacht brengen. Je hoort nog van 
mij. 
Groet,
Ina 

Van: Quirine van Mourik <Qvm@home.nl> 
Verzonden: vrijdag 30 november 2018 12:41
Aan: Schutte - van der Schans, Ina <I.Schutte@leusden.nl>
Onderwerp: Re: Ambtsbericht voor de raadspieten

Dag Ina,

Leuke actie! Er ligt ook een kadootje bij de schoen van mijn zoon zie ik.

Ik heb nog een leuk idee, geen idee of jullie er al mee bezig zijn, of er al een datum 
vaststaat en of er nog mensen nodig zijn voor de organisatie van het raadsuitje in 
juni. Maar ik heb momenteel een optie op de kampvuurkok voor vrijdag 21 juni. Dat 
was voor de school van mijn zoon, maar die kunnen de kosten niet rond krijgen ivm 
een onverwachte uitgave voor een nieuwe muziekinstallatie.

Deze man kookt met groepen op het kampvuur van heel eenvoudig tot luxe 
driegangenmenu’s. Ik heb het laatste een keer meegemaakt en was zwaar onder de 
indruk van de kwaliteit van het eten en van de groepsactiviteit.

Misschien kun je eens kijken wat je ervan vindt, voor ik de optie laat vervallen?
Www.kampvuurkok.nl

Groetjes, Quirine 

http://Www.kampvuurkok.nl/
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