
Agenda Raad

De voorzitter van de raad roept de leden bijeen voor de openbare vergadering
op : maandag 21 juni 2021
aanvang : 19.30 uur
in : de aula van de begraafplaats | Henschoterlaan 44 | Woudenberg

Woudenberg, 
De voorzitter voornoemd,
mr. Y.P. van Mastrigt

De voorlopige agenda luidt als volgt:

Punt Onderwerp Karakter

1. Opening --

2. Vaststelling agenda Besluitvormen
d

3. Vaststelling profielschets burgemeester van Woudenberg.

- Toelichting op de profielschets door de heer M. Hardeman, 
beoogd voorzitter van de vertrouwenscommissie

- Toelichting op de benoemingsprocedure door de commissaris van de 
Koning en de mogelijkheid om vragen te stellen over de profielschets 
aan de vertrouwenscommissie i.o.

- Beantwoording van de vragen door de (voorzitter) van de 
vertrouwenscommissie

- Mogelijkheid voor de fracties om het woord te voeren

- Besluitvorming

- Overhandiging van de profielschets aan de commissaris van de Koning 
door de voorzitter van de vertrouwenscommissie i.o.

Besluitvormen
d

4. a. Vaststelling Verordening op de vertrouwenscommissie 
burgemeestersvacature 

b. Benoeming van de leden van de vertrouwenscommissie

Besluitvormen
d

5. Sluiting --

Bijwonen vergadering:
Deze vergadering is toegankelijk voor publiek. I.v.m. de Corona-maatregelen moet er 1.5 
meter afstand gehouden worden. Het aantal zitplaatsen is daarom beperkt. Wilt u deze 
vergadering bijwonen, dan is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt bij de griffie: 
griffie@woudenberg.nl, zodat wij e.e.a. in goede banen kunnen leiden.

Dragen mondkapje:
U wordt geacht een mondkapje te dragen in de centrale hal en tijdens de route naar de 
aula, waar de vergadering plaatsvindt. Het mondkapje mag af zodra u bent gaan zitten. 
Zodra u opstaat en gaat lopen, bijvoorbeeld richting het toilet, dan wordt u weer geacht 
een mondkapje te dragen. Zorg er a.u.b. voor dat u uw eigen mondkapje bij zich heeft.

Stukken online:
De agenda en agendastukken vindt u online. 
Ga naar www.woudenberg.nl | Bestuur en Organisatie | Vergaderingen. 
Later vindt u hier ook het audioverslag van de vergadering terug.

http://www.woudenberg.nl/
mailto:griffie@woudenberg.nl

