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1. Opening en mededelingen, vaststellen agenda 

2. Agenda’s 

Uitwisseling 27 januari 2022 
Voorstel fysiek, met mogelijkheid voor digitale deelname. Door deze hybride aanpak 
heeft griffie enkele zaken voorbereid. Neem hier kennis van!!!

1. De vergadering, agenda en stukken, staat in GO achter een slotje. Hier is 
bewust voor gekozen in verband met de casuïstiek. De stukken zijn voor 
INTERN gebruik en hebben verder geen status.
TIP: lees eerst het begeleidend memo. 

2. Mensen die op afstand het plenaire deel van de sessie willen volgen, kunnen 
dit doen via livestream: https://gemeentebestuur.leusden.nl/ 
Griffie start de besloten uitzending om iets voor 20.00 uur.
LET OP! Om de Uitwisseling te kunnen volgen moet je beschikken over een 
GO-inlogaccount. En uitzending loopt iets achter. 
Er bestaat de mogelijkheid om via een appje aan de griffier uw inbreng 
kenbaar te maken (06 52513230). In overleg met de voorzitter wordt 
regelmatig gekeken naar de inbreng via het ‘tweede scherm’ oftewel de 
inbreng van de meekijkers. 

3. Na het plenaire deel gaat iedereen aan de slag in kleinere groepjes. Voor de 
mensen die digitaal willen meedoen maakt de griffie breakoutrooms in Pexip. 
De linkjes verstuurt de griffie donderdag. 

4. Bij fysieke deelname houden we ons allen aan de regels.
De voorzitter zal duidelijke instructies geven.  

5. Documenten:
a. De griffie heeft de casus en ondersteunende bestanden gedeeld in 

GO, kijk bij de vergadering van 27 januari. Alleen mensen met go-
account van onze gemeente kunnen deze bestanden bekijken. 

b. De presentatie wordt tijdig aan de stukken in GO toegevoegd. 

Gemeenteraad 3 februari 2022
- Agenda is vastgesteld. 
- Alle voorliggende raadsvoorstellen zijn hamerstuk. Daarom is besloten om deze 

raadsvergadering digitaal te organiseren. 

3. Rondvraag  
A. Er is nog beperkt plaats voor de Cursus beoogd raadsleden. Stuur hiertoe een 
verzoek naar de griffier@leusden.nl. De griffie legt dit vervolgens voor aan de 
organiserende griffiers.
B. Raadsleden op stembureaus. Burgemeester Bouwmeester zal alle partijen 
informeren over de afspraak dat kandidaat raadsleden die op de lijst staan voor de 
verkiezingen 2022, niet kunnen worden ingedeeld als lid van een stembureau. 
C. VOG’s. Er is kort gesproken over VOG’s voor kandidaat raadsleden en 
wethouders. De wetgeving is op advies van de RvState ingetrokken. Dit betekent dat 
er geen wettelijke verplichting is. 
In Leusden gebruiken we sinds 2018 de risicoanalyse voor kandidaat-wethouders. 
Voor raadsleden is het aan de partijen om de VOG al dan niet verplicht te stellen aan 
kandidaat raadsleden. 
D. Twee agendapunten om toe te voegen aan presidium van 1 februari. 

5. Sluiting 
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