
Uitwisseling

Agenda  9 januari 2020
Op deze avond wordt er informatie gegeven over onderwerpen waar (nog) geen 
raadsvoorstellen van op de raadsagenda staan. Het kan gaan om:

 achtergrondinformatie, 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 raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken plaats. 
Van deze uitwisseling wordt een audio-opname gemaakt. Beschikbaar bij de griffie.

20.00 – 20.30 uur Uitwisseling (parallel raadzaal)
Tijd Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00
– 
20.30

Beeldkwaliteitplan Maanwijk
Het beeldkwaliteitplan maakt als bijlage deel uit van het 
ontwerpbestemmingsplan Maanwijk dat de raad op 6 februari 
in behandeling heeft voor vaststelling.
Voor die tijd moet college de raad informeren over de 
beeldkwaliteit van de bebouwing langs de Groene Zoom.

Van Beurden Mülder
/ De Kloe 
 

20.00 – 20.30 uur Uitwisseling (parallel ruimte 0.35/036)
Tijd Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.00
– 
20.30

Uitwisseling organisatie-ontwikkeling
Het dilemma ten aanzien van de organisatie- ontwikkeling 
wordt geschetst. Daarna wordt er over doorgesproken en is er 
ruimte voor vragen.

Bouwmeeste
r / De Graaf

Kramer/ 
Schutte

20.30 – 21.30 uur Uitwisseling (plenair raadzaal)
Tijd Onderwerp Portefeuille Voorzitter

/ griffier
20.30
-
21.30

Themabijeenkomst Duurzaam grondbeleid
Informeren, gedachtewisseling & verkenning beleidskaders 
duurzaam grondbeleid

Van Beurden 
en Vos 

Van 
Herpen /
De Kloe

21.30 – 22.00 uur bespreking raadsinformatiebrief (RIB) en A-stukken (raadzaal)
In de raadsinformatiebrief informeert het college de raad over diverse dossiers 
Voorzitter: Karolien Pouwels; Griffier: De Kloe

Onderwerpen RIB 20-01 Reeds geagendeerd op

Van bewonerstevredenheid naar belevingswaarde

Regionale Economische Agenda (REA)

Transformatiestrategie

Kindpakket

4 schoollocaties kaders

Kastanjelaan 7 akkoord principeverzoek

Procesaanpak Transitievisie Warmte
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Aankondiging aanvraag proeftuin aardgasvrije wijken

RES: voortgang

Energieloket: update / terugblik campagnestart 2 dec’19

Overdracht asbesttaken aan RUD Utrecht

Monitoring aanpassen PGB tarief (van 100% naar 90%)

Aanpassing tarief regiotaxi

Uitvoeringsplan Focus en Transparantie

Samenlevingsakkoord Samen Sterk

Verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het 
bestemmingsplan

Lijst A-stukken Raad 12-12-2019 (van 20 november t/m 10 december 2019)
A.6 Parapluplan Cultureel Erfgoed (2 bijlagen)
A.7 Beantwoording vragen ChristenUnie-SGP 21-11

Lijst A-stukken Raad 6 februari 2020 (van 10 december 2019 t/m 5 januari 2020)
A.1 memo Luierinzameling voorlopig niet uitvoeren raadsmemo december 2019
A.2 Memo tijdelijke routewijziging buurtbus december 2019
A.3 Raadsinformatiebrief 2020-01
A.4 Memo gemeenteraad 75 jaar vrijheid
A.5 Memo gemeenteraad prestatieafspraken 2020- 2024
A.6 Memo gemeenteraad wonen in Leusden
A.7 Memo gemeenteraad btw-vrijstelling sport de Octopus
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