
UITWISSELING  (concept)
Agenda       24 februari 2022  

Tijdens de Uitwisseling licht het college de raad in over actuele ontwikkelingen. 
Als gevolg van de landelijke coronamaatregelen vergadert de raad openbaar, via digitale live-stream. 
Meeluisteren met de Uitwisseling kan via: https://gemeentebestuur.leusden.nl/

Vanaf 20.00 uur Uitwisseling – via live-stream 1 [deelnemen via pexip link + pin ]

60 min Eerste verkenning participatieverordening en procesaanpak 
Voorzitter [ invullen ] griffier [ invullen [ 
Portefeuillehouder Bouwmeester ambtenaren Ter Bals
Omschrijving: [ invullen ].

45 min Optie: Nazit regiobijeenkomst over Energietransitie 
Voorzitter [ invullen ] griffier [ invullen [ 
Portefeuillehouder Van der Vegte ambtenaren [ invullen ]
Ivm afwezigheid
Omschrijving:.
Op 17 februari a.s. vindt de regionale raads- en statenledenbijeenkomst plaats over 
Programma Minder CO2, RES 2.0 – stand van zaken, Regionaal Mobiliteit Programma (RMP 
1.0) en Warmte: geothermie en aquathermie en Netcongestie. 
Deze bijeenkomst is terug te kijken op de volgende link: ….. [ wordt zsm vrijgegeven ] …

Tijdens de Uitwisseling kunnen de raadsleden van Leusden vragen te stellen die zij naar 
aanleiding van deze avond hebben.
Het onderwerp Warmte: geothermie en aquathermie is reeds aan bod gekomen in de 
Uitwisseling van 13 januari. De inhoud hiervan zal niet veel afwijken van de regiobijeenkomst.

Vanaf 22.00 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: [ nog invullen ] ; Griffier: [ invullen ]  

Onderwerpen RIB [invullen nummer RIB ] Reeds geagendeerd op

Onderwerp 1

Onderwerp 2 Op uitwisseling of op 
raadsagenda

Toelichting Ingekomen stukken A, B, C
a. Ingekomen stukken A. zijn stukken van college ter kennisname aan de raad;
b. Ingekomen stukken B. zijn overige ingekomen stukken ter kennisname aan de raad;
c. Ingekomen stukken C. zijn overige ingekomen stukken ter afhandeling door college. 

Lijst A/B/C-stukken Raad 3 februari 2022  
(aangevuld van 12 januari tot en met 1 februari 2022)

A.1
B.1
C.1

Lijst A/B/C-stukken Raad [ datum raadsvergadering ]  
(aangevuld van 2 februari tot en met 22 februari )

A.1
B.1
C.1
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