
Platformbijeenkomst Bijzonderheden

Stukken inleveren Stukken verzenden Aanvang: 12.30 Aanvang 19.00 uur Stukken inleveren Stukken verzenden Aanvang 9.00 

23 oktober '17 30 oktober '17 6 november '17

20 november '17 27 november '17 4 december '17

di 2 januari '18 8 januari '18 15 januari '18

29 januari '18 5 februari '18 12 februari '18

26 februari '18 5 maart '18 12 maart '18

26 maart '18 (di) 3 april '18 9 april '18

23 april '18 30 april '18 7 mei '18

di 22 mei '18 28 mei '18 4 juni '18

4 juni '18 11 juni '18 18 juni '18 19 juni '18 21 juni '18 28 juni '18
Extra DB uitsluitend i.v.m. 

zienswijzen jaarrekening en begroting

18 juni '18 25 juni '18 2 juli '18

6 augustus '18 13 augustus '18 20 augustus '18

3 september '18 10 september '18 17 september '18

24 september '18 1 oktober '18 8 oktober'18

22 oktober '18 29 oktober '18 5 november '18

19 november '18 26 november '18 3 december '18

Vastgesteld in Dagelijks Bestuur van 18 september 2017

Alle vergaderingen vinden plaats op het hoofdkantoor Avri te Geldermalsen. Op verzoek van gemeenten kan een vergadering op locatie plaatsvinden.

Vergaderschema GR Avri 2018

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

do. 25 januari '18 14 december '17 21 december '17
15 februari '18                       

22 februari '18

ma. 26 maart '18 15 februari '18 22 februari '18 19 april '18

wo. 22 augustus '18 5 juli '18 12 juli '18 6 september '18

di. 29 mei '18 26 april '18 3 mei '18 28 juni '18

di. 15 januari '19 13 december '18 20 december '18 14 februari '19

do. 20 september '18 16 augustus '18 23 augustus '18 18 oktober '18

ma. 19 november '18 18 oktober '18 25 oktober '18 20 december '18


