Uitnodiging en agenda voor de openbare
raadsvergadering d.d. 20 september 2016
Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad, die
gehouden wordt op dinsdag 20 september a.s. om 19.30 uur in Elim, Landstraat 20 te Aalten.

Aalten, 9 september 2016

De voorzitter,

G. Berghoef
PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

Vaststelling van de agenda.

3.

Vragenuur.
BESPREEKSTUKKEN

4.

Voorstel tot instemmen met het aangaan van een achtervangborgstelling voor De Woonplaats ad
45 miljoen Euro.

5.

Voorstel tot beschikbaar stellen van € 50.000 voor uitvoeringsagenda speelbeleid.

6.

Raadsmededeling 95/2016 Beantwoording toezeggingen aan de raad d.d. 26 januari 2016 n.a.v.
vragen Nota Afvalstoffen.

7.

Voorstel tot verlenen van toestemming voor het wijzigen van de GR Hameland.

8.

Voorstel tot vaststellen van de fractievergoeding over 2015.
HAMERSTUKKEN

9.

Voorstel tot instemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2017-2020 VNOG en het concept
Beleidsplan VNOG 2017-2020 'Samen werken aan veiligheid”.

10.

Voorstel tot vaststelling van de Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht gemeente Aalten.

11.

Voorstel tot wijziging van de Verordening op de vergadering en organisatie van de
werkzaamheden van de gemeenteraad van Aalten 2013.

OVERIGE STUKKEN
12.

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

13.

a. Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 5 juli 2016.
b. Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 23 augustus 2016.

14.

Vaststellen korte aantekeningen van de rondetafelgesprekken d.d. 6 september 2016.

15.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen tot en met 19 september 2016 ter inzage tijdens kantooruren bij
de griffie, Hofstraat 8 te Aalten.
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.

