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Van: @gelderland.nl>
Verzonden: donderdag 24 juni 2021 15:44
Aan:
CC:
Onderwerp: afspraken en agenda voor volgende week 

Urgentie: Hoog

Dag allen, 
 
Goed om elkaar na een hectische week even te spreken.  
 
Voorstel voor werkverdeling voor volgende week 1 juli a.s.: 
 

 
 Gaat goedkeuringsbrief grondaankopen Voorposten Scherpenzeel in besluitvorming brengen.  
 Reageert inhoudelijk op (voor zover mogelijk) afgestemde formats tussen gemeenten voor 

raadsbesluiten voor Breehoek, Laptops en tweesporenbeleid Scherpenzeel en één spoorbeleid 
Barneveld 

 
: leest en kijkt met  mee.  

 
: 
 Vraagt even offerte op voor kosten laptops 
 Stemt vragen en invulling formats af en stemt af met  over raadsbesluiten voor Breehoek, 

Laptops en tweesporenbeleid Scherpenzeel en één spoorbeleid Barneveld 
 Verwachtingenmanagement: Bespreekt met zijn wethouder over de wenselijkheid van het moment 

indicatie voor arhi toetsing (voor of na opiniërende raad of na besluitvormende raad). Let wel, voor 
ons als provincie is afstemming tussen gemeenten wel belangrijk om te weten voor de toetsing. Hier 
willen wij liever niet aan voorbij gaan. Omdat we de mening van de andere gemeente graag horen, 
voordat wij tot bestuurlijke advisering overgaan.  

 
: 

 Reageert op stukken  rondom Breehoek, Laptops en tweesporenbeleid Scherpenzeel en stemt af 
met over één spoorbeleid Barneveld. 

 Verwachtingenmanagement: Bespreekt met haar wethouder over de wenselijkheid van het moment 
indicatie voor arhi toetsing (voor of na commissie of na besluitvormende raad). Let wel, voor ons als 
provincie is afstemming tussen gemeenten wel belangrijk om te weten voor de voorlopige toetsing. 
Hier willen wij liever niet aan voorbij gaan. Omdat we de mening van de andere gemeente graag 
horen, voordat wij tot bestuurlijke advisering overgaan.  

 
Succes allen en mocht er wat zijn ben ik altijd telefonisch bereikbaar.  
 
Agenda: 
 

1. Opening , spelen er nog zaken? 
2. Bespreking format Breehoek 
3. Bespreking format laptops 
4. Bespreking format tweesporenbeleid Scherpenzeel 
5. Bespreking eensporenbeleid Barnveld (mogelijk onder drempelbedrag, moet ik zelf ook nog lezen). 
6. WVTTK 
7. Afsluiting 

 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Financieel toezichthouder gemeenten 
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