
Checklist voorbereiding 
Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het 
presidium. De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en 
externen. 

Onderwerp Openbaar: Centrumontwikkeling Zuidlaren: presentatie 
concept volumestudie en verkenning inrichting openbare 
gebied

Datum 17 januari 2023
Tijd 19.30-20.30 uur
Locatie Raadszaal
Voorzitter Dhr. H. van den Born
Openbaar 
Besloten

De bijeenkomst is openbaar.

Verslag Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt.
Aanleiding Binnen de door de raad gestelde kaders is er een concept volumestudie 

uitgevoerd voor de invulling van de voorkant van vml PBH-terrein en 
tevens een verkenning voor verbetering van de openbare ruimte in het 
centrum. Op 6 okt heeft het college de raad per brief geïnformeerd over 
de voortgang. In de brief is aangegeven dat in het 1e kwartaal 2023 de 
conceptplannen (volumestudie en inrichting openbare ruimte) worden 
gepresenteerd aan de ondernemers, inwoners en andere 
belangstellenden. Voorafgaand daaraan wil het college de raad 
informeren over de tot zover uitgewerkte concept volumestudie en 
verkenning inrichting openbare ruimte. De bijeenkomst is openbaar maar
zonder gelegenheid om in te spreken/vragen te stellen door het publiek.

Doel Vroegtijdig de raad informeren.
Wettelijk 
kader

Er is geen wettelijk kader

De informatie 
uit de 
bijeenkomst:

x is bedoeld om de raad puur van informatie te voorzien.
□ is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de
raadsvergadering van …
□ is bedoeld om collegeleden aandachtspunten mee te geven. 

Vorm Informeren middels een powerpoint-presentatie waarbij alleen de 
raadsleden vragen kunnen stellen

Rolverdeling De portefeuillehouder verzorgt de inleiding, de projectleider zal het 
traject en de planning toelichten. Het bureau Laos verzorgt de 
inhoudelijke toelichting.

Informatie 
over voorstel

Er worden geen stukken aangeleverd.

Vervolg Het vervolg is een inloopbijeenkomst voor belangstellenden, mogelijke 
bijstellingen van de concept plannen. Besluitvorming is gepland voor de 
zomervakantie 2023.

Communicati
e

Geen. 




