
Uitwisseling 16 november 2017
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen raadsvoorstellen 
van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrond informatie, die de raad in staat stelt om de controlerende taak goed te 
kunnen vervullen; 

 met elkaar van gedachten te wisselen, voordat er stappen richting een raadsvoorstel 
gezet worden. 

Aansluitend vindt de voortgang en verdieping plaats. 
Tenslotte vindt de bespreking van de RIB en A-stukken plaats. 

Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. U kunt de opname opvragen bij de griffie.

20.00 – 20.30 uur Uitwisseling (Parallel vergaderzaal 10 & raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter Ruimte
20.00
-
20.30

Kennismaking toetsingscommissie fonds 
samenlevingsinitiatieven en recreatiefonds

In de informatieronde van 31 mei 2017 over de evaluatie 
van het fonds samenlevingsinitiatieven en het 
recreatiefonds  gaven de aanwezige raadsleden aan dat 
een ontmoeting met de toetsingscommissie welkom is. 
Raadsleden en leden van de toetsingscommissie hebben 
deze avond de mogelijkheid in gesprek te gaan over het 
gebruik van de fondsen. 

Marijke van 
Eijden

V10

20.00
-
20.30

Beleid cultureel erfgoed

De raad krijgt een toelichting op de stand van zaken 
bij het beleid cultureel erfgoed. Het betreft met name 
het opstellen en vaststellen van de cultuur-
historische waardenkaart en de bescherming van de 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in een op te 
stellen bestemmingsplan cultureel erfgoed.

Sylvia den 
Herder

Raadzaal

20.30 – 21.30 uur Voortgangsavond  (raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter Ruimte
20.30
-
21.30

Voortgang programma Leefomgeving
 
Toelichting op de voortgang binnen het programma 
Leefomgeving. 

college  Pieter 
Lensselink

Raadzaal

21.30 – 22.30 uur Verdieping  (V10)
Tijd Onderwerp Ruimte
21.30
-
22.30

 Verdieping Organisatievisie
 
De Verdieping heeft tot doel om in interactie met elkaar nader een onderwerp te 
verkennen. In deze Verdieping staat de organisatievisie centraal. Na een korte 
presentatie over de organisatievisie waarin onder andere wordt ingegaan op de 
vraag hoe de organisatie de volgende stap in Samenleving Voorop ziet, wordt in 
groepen doorgesproken over de zorgen die dit oproept, de kansen die u ziet en 
welke rol de raad hierin kan hebben.

V10&V8



22.30  uur bespreking Raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter:  Pouwels

Onderwerpen RIB 2 november’17 Reeds geagendeerd op

1e monitoring  samenwerking Bedrijfsvoering BLNP Nvt

Verkoop bedrijfskavels Nvt

Blauwe zone Hamershof
Nvt

Aanpassing kruispunt Randweg- Flankement- 
Zwarteweg

Nvt

Fietsvoorzieningen Hamersveldseweg-zuid Nvt

Evaluatie twee jaar Woningnet Eemvallei Nvt

Huis van Leusden Nvt

Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag Nvt

Aandacht voor cliëntondersteuning Nvt

Subsidie en prestatieafspraken Stichting Jeugd- en 
Jongerenwerk (Fort33)

Nvt

Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp Nvt

Klantbelevingsonderzoek Sociale Dienst Nvt

Risicoanalyse informatieplan Nvt

Broedplaats Hoefijzer Nvt

De Rossenberg Nvt

Variabele tarieven voor afval, ook op de milieustraat Informatieavond 30 november, 
raadsvergadering  14 
december



Lijst A-stukken Raad 2 november 2017

A informatie van het college ter kennisname
A.1 memo beantwoording schriftelijke vragen VVD beheer water/botulisme
A.2 verslag Informatieavond Tabaksteeg-Zuid d.d. 25-09-2017
A.3 memo beantwoording raadsvragen mantelzorg
A.4 brief aan provincie - vervoerplan Syntus 2018
A.5 Raadsinformatiebrief 2017-06
A.6 memo tekort op begroting Sociaal Domein 2017

Lijst A-stukken Raad 14 december 2017
*Het presidium heeft de ingekomen memo A.1 geagendeerd op 16 november 2017. De overige 
ingekomen stukken zullen worden besproken op 11 januari 2018.  

A informatie van het college ter kennisname 
A.1 memo college Ontwikkelingen Sportbedrijf Leusden B.V.


