
Raadscommissie dinsdag 08-12-2020

Locatie : de aula van de begraafplaats | Henschoterlaan 44 | Woudenberg
Aanvang : 19.30 uur

Voorzitter : 
Griffier : de heer K. Wiesenekker 

De voorlopige agenda luidt als volgt:

Punt Onderwerp Karakter

1. Opening --
2. Vaststelling agenda Besluitvormend
3. Vaststelling besluitenlijsten 10-11-2020 en 11-11-2020 én de actielijst t/m 11-11-2020 Besluitvormend
4. Informatie van het college --
5. Rondvraag --
6. Ingekomen stukken --
7. Externe betrekkingen --
8. fase 1 Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio Amersfoort urgentie, opgaven & afwegingskader Besluitvormend
9. Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe Besluitvormend
10. Financiële najaar rapportage 2020 en 

aanwending reserves Omgevingswet en Duurzaamheid voor 2021
Besluitvormend

11. Belastingverordeningen 2021 Besluitvormend
12. Trends en ontwikkelingen centrum ovv PvdA-GL Opiniërend
13. 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 de 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. De aanmelding moet uiterlijk 3 december 2020 binnen zijn.

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.

Inspreken:
Wilt u inspreken over één van deze onderwerpen? Meld dit dan bij de griffie. Dit kan per e-mail: 
griffie@woudenberg.nl of telefonisch via nummer: 14 033. Ook deze aanmelding moet uiterlijk 3 
december 2020 binnen zijn.

Stukken online:
De agenda(-stukken) staan op de website: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/vergaderingen
Later vindt u hier ook de geluidsopname van de vergadering terug.
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