
Agenda Presidium 7 maart 2023 

Agendapunt

1. Opening en vaststellen agenda 
 Voorzitterschap van deze bijeenkomst: 

Quirine van Mourik
 Griffier: Bert Schouten
 Raadsleden: Wim van Ginkel, Albert 

Kramer, Carlos Genders, Marcel 
Sturkenboom, Wout van den Brink, Frank 
de Wit, Guus van Ginkel

 Adviseurs: Gerolf Bouwmeester, Bertus 
Brinkman

 Verhinderd: 

2. Agendaverzoeken
 
- Uitnodiging Dorpsraad Achterveld voor 

huisbezoek Hessenweg i.v.m. te hard 
rijden. 

- Uitnodiging Dorpsraad 9 mei bespreken 
Visie 2035. (start om 20.30 uur)

- Werkbezoek opvanglocatie Oekraïners, 22 
juni. 

- Hoe laat, kan tussen 09 en 17 uur, 1 uurtje
is genoeg. 

- Vraag griffier Montfoort: is er interesse 
voor gezamenlijke raadsadviescommissie 
voor GR AVU. Zie voor bijlage map 
presidium 7 maart.

- Memo Nemen voorbereidingsbesluit 
(Huisvesting arbeidsmigranten). (zie 
bijlage 1.)

 
Toelichting vraag griffier Montfoort:
De raad van gemeente Montfoort wil 
onderzoeken of de raden van de 
deelnemende gemeenten willen 
anticiperen, samen met de raad van 
Montfoort, in een gezamenlijke 
raadsadviescommissie voor de 
gemeenschappelijke regeling 
AfvalVerwijderingUtrecht. 

De gewijzigde WGR (wet 
gemeenschappelijke regelingen) 
introduceert de mogelijkheid om een 
adviescommissie in te stellen waarin 
raadsleden zitting hebben vanuit de 
gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten bij een gemeenschappelijke 
regeling. Deze adviescommissie heeft tot 
taak om de regeling te adviseren over 
voorgenomen besluiten. Maar de 
commissie kan ook zelf aandacht vragen 
voor een onderwerp en hierover 
standpunten van de raden van de 
deelnemende gemeenten voorbereiden 
(en daarover adviseren aan de raden). De
instelling van een adviescommissie is een
taak van het algemeen bestuur van een 
regeling met openbaar lichaam, nadat de 
raden hiertoe het voorstel hebben 
gedaan.

Mocht er voldoende draagvlak voor zijn 
dan zal Montfoort het voorstel bij het AB 



indienen.
3. Agenda’s komende cyclus  

Voorzitterstraining 8 maart
Informatiemarkt en ronde 9 maart
Integriteitsavond 14 maart
Uitwisseling 16 maart
Raadsvergadering 23 maart 
 

4. Verslag presidium 7 februari 2023
Vaststellen van verslag.

Zie bijlage 

5. Rondvraag
6. Sluiting 

https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2023/23-maart/20:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Uitwisseling/2023/16-maart/20:00
https://gemeentebestuur.leusden.nl/Vergaderingen/Informatieavond/2023/09-maart/19:30
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