Agenda’s ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 12 november 2013 in het gemeentehuis in Aalten

RTG Ruimte

19.30 – 20.15 uur Raadszaal
voorzitter
: dhr. Meerdink
RTG-griffier
: dhr. Fiering

1. Voorstel tot het vaststellen van de fietsbeleidsnota ‘Fiets, een
natuurlijke concurrent’.

Pauze 20.15 tot 20.30 uur.
RTG B&F/Samenleving

20.30 – 22.30 uur Raadszaal
voorzitter
: dhr. Veldhuizen
RTG-griffier
: mevr. Smit

1. Voorstel tot vaststelling van de Beheersverordening begraafplaatsen
2014 en de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 en aanpassing
van leges en grafrechten.
2. Voorstel tot vaststellen fractievergoedingen 2012 (H)
3. Voorstel tot het verhogen van het waarderingssubsidie lokale omroep
Aladna FM voor de jaren 2013 en 2014.
4. Voorstel tot instemming met het Regionaal Transitiearrangement
Achterhoek (RTA).

Aalten, 28 oktober 2013
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen ter inzage vanaf 1 november 2013
(H) = Hamerstuk

Toelichting concept-agenda RTG 12 november 2013
AGENDA dinsdag 12 november 2013
RTG Ruimte van 19.30 uur tot 20.15 uur in de 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 het vaststellen van de fietsbeleidsnota ‘Fiets, een natuurlijke concurrent’.
Het raadsvoorstel is bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Geen.
d. Uit te nodigen partijen.
Voorgesteld wordt alleen een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de
gemeentelijke website te plaatsen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.
RTG Bestuur en Financiën/Samenleving vanaf 20.30 tot 22.30 uur in de raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Veldhuizen als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel tot vaststelling van de Beheersverordening begraafplaatsen 2014 en de
Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 en aanpassing van leges en grafrechten.
2. Voorstel tot vaststellen fractievergoedingen 2012. (H)
3. Voorstel tot het verhogen van het waarderingssubsidie lokale omroep Aladna FM voor de
jaren 2013 en 2014.
4. Voorstel tot instemming met het Regionaal Transitiearrangement Achterhoek (RTA).
Voor zover van toepassing zijn de betreffende stukken bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt punt b2 als hamerstuk aan te merken
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 b1: Ned. Isr. gemeente Aalten, GUV, dhr. Derksen Dinxperlo
ad b3: Aladna FM.

De overige stukken, behorende bij bovengenoemde agendapunten, liggen in de leeskamer ter
inzage.

