Agenda’s ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 4 oktober 2011 in het gemeentehuis in Aalten.
RTG Ruimte I

19.30 uur – 20.15 uur Raadszaal
Voorzitter
: Dhr. Meerdink
RTG-griffier
: Mevr. Smit
1. Voorstel tot vaststellen van het verkeerscirculatieplan, parkeeronderzoek en
de voorkeursvariant.

RTG Bestuur en Financiën

19.30 uur – 20.15 uur Zolderkamer
Voorzitter
: Dhr. Wessels
RTG-griffier
: Dhr. Fiering
1. Voorstel tot het onder voorwaarden instemmen met de visie Achterhoek 2020
en de convenant Achterhoek 2020.

PAUZE 20.15 tot 20.30 uur
RTG Ruimte II

20.30 uur – 22.30 uur Raadszaal
Voorzitter
: Dhr. Veldhuizen
RTG-griffier
: Mevr. Smit

1. Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten
2011.
2. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied
Aalten 2007, Aladnaweg 17 en Halteweg 15a (B)

Aalten, september 2011
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

RTG Samenleving

20.30 uur – 22.30 uur Zolderkamer
Voorzitter
: Dhr. Walter
RTG-griffier
: Dhr. Fiering
1. Voorstel tot vaststelling van de Subsidiebeleidsregels Welzijn gemeente
Aalten 2011-2014. (komt 20-9 in college aan de orde)
2. Voorstel tot vaststelling van de verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk
Wsw-beleid. (B)

De stukken liggen ter inzage vanaf

2011

(B) = Door Agendacommissie rechtstreeks naar besluitnemende raad
doorverwezen.

Toelichting concept-agenda RTG 4 oktober 2011.
Algemeen.
Bijgaand treft u de concept-agenda van de ronde-tafelgesprekken van 4 oktober 2011 aan.
AGENDA dinsdag 4 oktober 2011
RTG Ruimte I van 19.30 uur tot 20.15 uur raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Meerdink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot vaststellen van het verkeerscirculatieplan, parkeeronderzoek en
de voorkeursvariant.
Het raadsvoorstel is bijgevoegd.
c. Uit te nodigen partijen.
Naast een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de gemeentelijke website
wordt voorgesteld de onderstaande personen/instanties schriftelijk op de hoogte te stellen
van het te behandelen onderwerp en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan
het gesprek:
ad b.1: VVN afdeling Aalten-Dinxperlo, dhr Klein Entink, FAM
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.
RTG Bestuur en Financiën van 19.30 uur tot 20.15 uur Zolderkamer
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wessels als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot het onder voorwaarden instemmen met de visie Achterhoek 2020
en de convenant Achterhoek 2020.
Het betreffende raadsvoorstel is bijgevoegd.
c. Uit te nodigen partijen.
Naast een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de gemeentelijke website
wordt voorgesteld de onderstaande personen/instanties schriftelijk op de hoogte te stellen
van het te behandelen onderwerp en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan
het gesprek:
ad b1.: Regio Achterhoek
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.
RTG Ruimte II van 20.30 tot 22.30 uur in de raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt dhr. Veldhuizen als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Kern Aalten 2011.
2. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied
Aalten 2007, Aladnaweg 17 en Halteweg 15a (B)

De betreffende raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt om punt 2 rechtstreeks op de agenda van de besluitnemende raad
te plaatsen.
d. Uit te nodigen partijen.
Naast een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de gemeentelijke website
wordt voorgesteld de onderstaande personen/instanties schriftelijk op de hoogte te stellen
van het te behandelen onderwerp en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan
het gesprek:
ad b.1. alle (27) indieners van zienswijzen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.
RTG Samenleving van 20.30 tot 22.30 uur Zolderkamer.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt dhr. Walter als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel tot vaststelling van de Subsidiebeleidsregels Welzijn gemeente
Aalten 2011-2014. (komt 20-9 in college aan de orde)
2. Voorstel tot vaststelling van de verordening cliëntenparticipatie gemeentelijk
Wsw-beleid. (B)
Het raadsvoorstel mbt punt 2 is bijgevoegd.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt om punt 2 rechtstreeks op de agenda van de besluitnemende raad
te plaatsen.
d. Uit te nodigen partijen.
Naast een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de gemeentelijke website
wordt voorgesteld de onderstaande personen/instanties schriftelijk op de hoogte te stellen
van het te behandelen onderwerp en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan
het gesprek:
ad b.1: Indieners (6) van zienswijzen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen – voor zover mogelijk - in
de leeskamer ter inzage.

