
Uitwisseling

Agenda  14 februari 2019
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. 

Tenslotte vindt de bespreking van de RIB en A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 21.15 uur Uitwisseling (Raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00 
- 
20.45

Parapluplan Cultureel Erfgoed
Het college is voornemens u in de raadsvergadering 
van april een voorstel te doen over het 
bestemmingsplan Parapluplan Cultureel Erfgoed. Deze 
uitwisseling is bedoeld voor een ambtelijke presentatie 
over hoe het plan tot stand is gekomen, de 
achtergrond en reikwijdte van het plan, zodat u bij de 
besluitvorming goed voorbereid bent op een 
inhoudelijke discussie over het voorstel. 

Van 
Beurden

 Van den 
Heuvel/ 
De Kloe

20.45
- 
21.15

RV  Strategische Agenda Regio Amersfoort
De 9 aangesloten raden hebben van de Regio 
Amersfoort een concept-raadsvoorstel ontvangen om 
de onderwerpen, hoofdvragen en kaders voor de 
dialoogtafels vast te stellen. 
Tijdens deze uitwisseling worden de raadsleden in 
staat gesteld met elkaar het voorstel voor te 
bespreken. 
Op 21 februari zal een vertegenwoordiger van de 
Regio Amersfoort aanwezig zijn bij de Informatieronde 
voor een pre-advies op mogelijke moties.  

Raad  Van der 
Vegte/ De 
Kloe

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

Onderwerpen RIB Reeds geagendeerd op

Jeugdfonds De Boom nvt

Taakstelling huisvesting statushouders nvt

Kosten Geldloket Leusden nvt

Koningsdag 2019 nvt

Veiligheid tijdens oud en nieuw viering nvt



Eat & Meet stopt met catering nvt

Project Groot Achterveld nvt

Woningbehoeftenonderzoek nvt

Bezetting panden Biezenkamp 8-11-2019

Afhandeling meldingen openbare ruimte 20-1-2018

Vraag n.a.v. verjaring gemeentegrond RIB-A-stukken 10-1-2019

Vraag informatieronde Najaarsnota 6-11-2018

Lijst A-stukken Raad 31-1-2019 (8 – 24 januari 2019)
A.9   memo raad reactie op artikel AD over vernietiging BKR-kunst mevrouw Vast
A.10 beantwoording schriftelijke vragen resultaten meting bewonerstevreden 
        onderhoud (5 bijlagen) - VVD
A.11 memo inbreng Uitwisseling Samenlevingsakkoorden 13 december 2018
A.12 memo strategische agenda Uitwisseling 10 januari 2019
A.13 raadsinformatiebrief 2019-02

Lijst A-stukken Raad 14-3-2019 (24 januari – 12 februari 2019)
A.1 memo verkenning 28 woningen Tabaksteek (1 bijlage)
A.2 afdoeningsbrief Samenlevingsakkoorden
A.3 memo overzicht subsidies (2 bijlagen)
A.4 rapportage sociaal domein
A.5 Samenlevingsakkoord SOL
A.6 memo oplaten ballonnen
A.7 Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks-PvdA inzake buurtsportcoaches
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