
RAADSVERGADERING

15 JULI 2020

 Motie: Watertoren 
(Compilatie 7 min)

Presentator
Presentatienotities
Volgorde behandeling:Toelichting indiener, Interrupties, Reactie fracties (termijnen), Reactie college, StemmingProces/ hoe kom je tot een motie / draagvlak / hoe gaat het in de raad?  Stemverklaring (wethouder / stemverklaring en stemming) 2 minWat gebeurd er achter de schermen? Portefeuillehouder gewisseld / fractiedicipline/Link: https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2020/15-juli/19:30






31 AUGUSTUS 2020  : Gesprek belangengroep en de wethouder

14 OKTOBER 2020 : Wethouder heeft de belangengroep ‘’Onder de watertoren’’ en de 

ontwikkelaar gelijktijdig aangehoord over de standpunten van beide partijen

5 NOVEMBER 2020: Het college stemt in met Vooroverlegplan voor de Watertoren in Breukelen

JANUARI 2021: Belangengroep ‘Onder de watertoren’ wil watertoren overnemen van ontwikkelaar

Presentator
Presentatienotities
De belangengroep is in gesprek met de ontwikkelaar om de toren zelf over te nemen. Hier heeft de belangengroep tot juli dit jaar de tijd voor.Wat zijn de scenario’s?Open einde…, volg het (Rondom de Raad)



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Presentator
Presentatienotities
(Pauzemomentje??)Gaan zo verder met de voorbereiding op de raadsvergadering. Vragen een raadslid, een wethouder en de griffier hoe men dat doet. En daarna kijken we naar een deel van de raadsvergadering.



Beelddia

Beeld op de positie van dit grijze kader. 
Tekst vrij te positioneren.
Breedte 25,4 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een afbeelding toe
2. Muis-klik rechts op de afbeelding en selecteer ‘Bijsnijden’
3. Pas de breedte van de afbeelding aan en zonodig de uitsnede
4. Selecteer de afbeelding en ga naar menu ‘Schikken / Naar achtergrond’ 

om de afbeelding achter de tekst te plaatsen

Kop
Plaatsing in gekleurd kader
Links of rechts tegen de rand 
aan plaatsen, hoogte afhankelijk 
van achterliggende afbeelding

Maak het kader rondom de 
tekst ca. 1 cm groterAfronding



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Ruimte voor vragen over de cursus

- Wat wil je nog weten?



Beeld op de positie 
van dit grijze kader 
Breedte 5 cm
Hoogte 13 cm
Vert. positie 1,3 cm
Hor. Positie 0 cm

1. Voeg een 
afbeelding toe

2. Muis-klik rechts op 
de afbeelding en 
selecteer 
‘Bijsnijden’

3. Pas de breedte van 
de afbeelding aan 
en zonodig de 
uitsnede

Hoe verder?

- Rondje deelnemers/ terugblik op de 
training

- Via de mail: mogelijkheid tot contact/ 
meelopen met politieke partijen en link 
naar de sheets

- Tot ziens in de commissie of raad in 2022 
of later!
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