
UITWISSELING 
Agenda       14 oktober 2021  

Tijdens de Uitwisseling licht het college de raad in over actuele ontwikkelingen. 
De raad openbaar, meeluisteren met de Uitwisseling kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Vanaf 20.00 uur Uitwisseling 

20.00u Regionale arbeidsmarktregio en corona
Voorzitter [van Hell] griffier Van Dijk 
Portefeuillehouder Kiel ambtenaren De Kloe, en Promes (Amersfoort)

Aanwezig bij deze uitwisseling:
Wethouder Kiel, ambtenaren de heer De Kloe en mevrouw Promes (van de gemeente 
Amersfoort). Van de raadsleden wordt verwacht te luisteren en vragen te stellen. 
In de regio wordt intensief samengewerkt om mensen aan het werk te helpen en te houden. 
In de presentatie wordt ingegaan op die samenwerking en de inzet vanuit “Perspectief op 
Werk”. De raad wordt meegenomen in de effecten van corona op de arbeidsmarkt en hoe de 
regio daar mee om is gegaan. “ 

21.00u IBOR / groot onderhoud buitenruimte
Voorzitter [Houtveen] griffier Van Dijk 
Portefeuillehouder Vos ambtenaren Vermeulen en Rutten

Mevrouw Vermeulen geeft een presentatie, daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

NB ALLEEN VOOR JOU DENISE: 

Het zou kunnen dat de raadsleden met allerlei financiële vragen komen, die zullen door de ambtenaar 
worden geparkeerd, in december staat het raadsvoorstel op de agenda, de financiële consequenties 
komen op een ander moment aan de orde.
Wellicht is het nodig daar op te sturen, mochten de raadsleden erover door gaan.

21.45u Toelichting door ambtenaar op memo Onderzoek huisvesting asielzoekers
Voorzitter [Hertog ] griffier Van Dijk
Portefeuillehouder Bouwmeester ambtenaren Ter Bals

Betreft toelichting op en vragen van de raad bij de al verstuurde memo n.a.v. de 
aangenomen motie dd 2-9. Die memo (al verstuurd) SVP bij de vergaderstukken voegen. Ik 
maak nog een korte presentatie. Die zal niet eerder dan donderdag in loop van de dag af zijn 
en dan stuur ik m aan de griffie. Die daarna ook toevoegen aan de stukken AUB.

Ik zal proberen in 10 minuten in vogelvlucht samen te vatten zodat er meer dan een kwartier 
over blijft voor vragen. Totaal 30 min zag ik.

Burgemeester is als portefeuillehouder ook aanwezig.

Vanaf 22.15 uur RIB en A-B-C stukken
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers. Daarnaast wordt de 
raad in de gelegenheid gesteld vragen te stellen bij ingekomen stukken van afgelopen periode. 
Voorzitter: Pouwels ; Griffier: Van Dijk  
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