Uitnodiging en agenda voor de openbare
meningsvormende raadsvergadering d.d. 18 oktober 2011

Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de meningsvormende raad,
die gehouden wordt op dinsdag 18 oktober a.s. om
uur in het gemeentehuis aan de Markt te
Aalten.
Aalten,

2011

De voorzitter,

G. Berghoef
PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

a.
b.

Onderzoek geloofsbrieven/toelating van de heer P.S. Eijkelkamp tot lid van de
gemeenteraad.
Beëdiging van de heer P.S. Eijkelkamp.

3.

Vragenuur.

4.

Vaststelling van de agenda.

5.

Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011.

6.

Voorstel tot vaststellen van het verkeerscirculatieplan, parkeeronderzoek en de
voorkeursvariant.

7.

Voorstel tot vaststelling van de Subsidiebeleidsregels Welzijn gemeente Aalten 2011-2014.

8.

Voorstel tot het onder voorwaarden instemmen met de visie Achterhoek 2020 en het
convenant Achterhoek 2020.

9.

Verzoek van de fractie PP om de oproep tot instellen moratorium op (proef) boringen naar
steenkoolgas te ondersteunen.

10.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen in de leeskamer ter inzage tot en met 17 oktober 2011.
* tijdens kantooruren gemeentehuis;
* op afspraak.
De agenda met raadsvoorstellen is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.aalten.nl.
Het is niet meer mogelijk om in te spreken tijdens de raadsvergadering. Daarvoor kunnen de
rondetafelgesprekken worden benut. Deze worden in principe steeds twee weken voor de
raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda voor de openbare
besluitnemende raadsvergadering d.d. 18 oktober 2011.

Deze vergadering wordt aansluitend aan de meningsvormende gemeenteraad gehouden.
PUNTEN VAN BEHANDELING
B.1.

Opening.

B.2.

Vaststellen van de agenda.

B.3.

Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd
overzicht.

B.4.

Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 6 september 2011.

B.5.

Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 4 oktober 2011

B.6.

Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 18 oktober 2011.
1.
Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011.
2.
Voorstel tot vaststellen van het verkeerscirculatieplan, parkeeronderzoek en de
voorkeursvariant.
3.
Voorstel tot vaststelling van de Subsidiebeleidsregels Welzijn gemeente Aalten 20112014.
4.
Voorstel tot het onder voorwaarden instemmen met de visie Achterhoek 2020 en het
convenant Achterhoek 2020.
5.
Verzoek van de fractie PP om de oproep tot instellen moratorium op (proef) boringen
naar steenkoolgas te ondersteunen.

B.7.

Voorstellen die door de Agendacommissie rechtstreeks naar de besluitnemende raad zijn
doorverwezen.
1.
Voorstel tot vaststelling van de verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk Wswbeleid.
2.
Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied
Aalten 2007, Aladnaweg 17 en Halteweg 15a

B.8.

Sluiting.

