
Lijst ingekomen stukken 

Datum raadsvergadering: 27 september 2018

A informatie van het college ter kennisname
A.1   beantwoording schriftelijke vragen GL-PvdA Huishoudelijke Hulp + bijlage
A.2   rapportage Sociaal Domein juni 2018 + oplegger
A.3   memo woningbouwplannen rond Lisidunahof
A.4   memo vertraging werkzaamheden Kruispunt Groen Zoom
A.5   memo rapport van bevindingen accountantsverslag
A.6   memo uitbesteding zorgadministratie
A.7   raadsinformatiebrief 2018-04
A.8   memo lijnvoering openbaar busvervoer Leusden + bijlagen
A.9   beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP bereikbaarheid Leusden
A.10 memo vertraging werkzaamheden kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-
        Heiligenbergerweg /kostenoverschrijding
A.11 memo plan Rossenberg
A.12 memo bezettingsgraad de Korf

B overige informatie ter kennisname
B.1 RUD – definitieve Begroting 2019 + aanbiedingsbrief
B.2 VRU - vastgestelde jaarrekening 2017 en begroting 2019
B.3 Missing Chapter - Rapport Armoede door de ogen van kinderen
B.4 MinBiZa - Wijziging bezoldigingsbedragen B&W  en tegemoetkoming ziektekosten
      raadsleden
B.5 Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging
B.6 Motie kinderpardon gemeenteraad Waalwijk 7 juni 2018
B.7 UNICEF - pleiten voor een ruimer Kinderpardon

C afhandeling door het college 
C.1 RUD - ontwerp eerste Bestuursrapportage 2018 + begeleidende brief
C.2 bewoner - tips voor een bewuster insectenbeheer
C.2.a bewoner - tips voor een bewuster insectenbeheer
C.2.b bewoner - tips voor een bewuster insectenbeheer
C.3 De Korf - onacceptabele gang van zaken betr. uitstel verbouwing De Korf
C.4 bewonerscommissie Grasland en Klaverland - wegpesten bewonerscommissie 
       door WSL
C.5 bewoner - plastic scheiden in horecagelegenheden
C.6 milieuorganisatie CML - nieuwe inzamelen Diftar
C.7 schriftelijke vragen CU-SGP bereikbaarheid Leusden
C.8 Democratisch Energie Initiatief – democratisch manifest + bijlagen
C.9 bewoner - verkeerssituatie Zwarteweg en Hamersveldseweg

D stukken ter agendering voor informatieronde
D.1 memo uitwerking voorbereidingskosten ruimtelijke projecten

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Leusden in zijn openbare vergadering
van 27 september 2018, 

L183103 1



I. Schutte – van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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