
Uitwisseling

Agenda  13 februari 2020
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen 
raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrondinformatie, 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. 

Tenslotte vindt de bespreking van de raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 20.45 uur Uitwisseling (parallel eet-werk-café) 
Tijd Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00
– 
20.45

PvA organisatie-ontwikkeling
De raad wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan 
vertegenwoordigers van de verschillende ambtelijke 
werkgroepen  over het PvA. 

Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor 20 feb en 12 mrt.

Bouwmeeste
r/ De Graaf 

20.45 – 21.30 uur Uitwisseling (parallel 0.35-0.36)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.45
-
21.30

Nieuwe wet inburgering
Informeren over de nieuwe wet, plannen en stand van zaken

Kiel 

20.00 – 21.30 uur Uitwisseling (parallel raadzaal)
Tijd Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00
– 
20.45

Bestrijding eikenprocessierups
Informatie over bestrijdingstrategie van Eikenprocessierups in 
de gemeente Leusden

 

Vos

20.45
-
21.30

Onderhoud buitenruimte
Informeren over het onderzoek naar belevingswaarde van de 
buitenruimte en het plan van aanpak voor de ontwikkeling van 
het nieuwe contract voor de jaren 2021-2026

Vos

21.30 – 22.00 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter:   ; Griffier: 

Onderwerpen RIB 20-02 Reeds geagendeerd op

Brandweerkazerne

Bestrijding en preventie van Eikenprocessierups Uitwisseling 12 februari. 

Rossenberg
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WOZ-uitvoering GBLT

Vraag naar aanleiding uitwisseling ICT d.d. 21 november

Onderwijshuisvesting

Wet verplichte GGZ (Wvggz)

Regionale afspraken doordecentralisatie Beschermd wonen

Van start met de lokale inclusie agenda

Overstap collectieve zorgverzekering voor de minima

Stand van zaken GGID

Stand van zaken Regionale Energie Strategie

Regeling Reductie Energieverbruik

Duurzaamheidslening: aanpassing maatregelenlijst

Lijst A-stukken Raad 6 februari 2020 (van 6 januari t/m 30 januari 2020)
A.8 Gemeente Leusden - Managementletter 2019 - Board Report
A.9 Raadsinformatiebrief 2020-02
A.10 Memo buurtbus door de Biezenkamp-jan-2020
A.11 Memo aanpassing rotonde Zwarteweg januari 2020 (aangepast)

Lijst A-stukken Raad 12 maart 2020 (van 30 januari t/m 4 februari 2020)
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