Agenda’s ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 6 april 2010 in het gemeentehuis in Aalten
RTG Ruimte I

19.30 – 20.45 uur Raadszaal
Voorzitter
:
RTG-griffier
: Mevr. Smit

1. Voorstel tot het ontvankelijk maar ongegrond verklaren van het
bezwaarschrift inzake planschadevergoeding van de heer Van Duren.
2. Voorstel tot intrekking Toewijzingsverordening bouwgrond voor
woningen gemeente Aalten.

RTG Samenleving I

19.30 – 20.45 uur Zolderkamer
Voorzitter
:
RTG-griffier
: Marcel Fiering

1. Voorstel tot toewijzen van een bijdrage aan de uitvoering van de nazorg
in het kader van het Logo East II project.
2. Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet als bijdrage aan Accent
Scholengroep, ter verbetering van de huisvesting van de Groen van
Prinstererschool en Broekhofschool te Aalten.

Pauze 20.45 tot 21.00 uur.
RTG Ruimte II

21.00 – 22.30 uur Raadszaal
Voorzitter
:
RTG-griffier
: Mevr. Smit

1. Voorstel tot afwijzing van het verzoek van de heer Ter Haar om een
nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel Stationsstraat
29 te Aalten.
2. Voorstel tot deelname aan het project bedrijven in crisistijd … startpunt
voor een nieuwe toekomst.
3. Raadsmedeling no. 67 inzake bestemmingsplan Prins Bernhardstraat.

Aalten, 22 maart 2010
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

RTG Samenleving II

21.00 – 22.30 uur Zolderkamer
Voorzitter
: dhr Veldhuizen.
RTG-griffier
: Marcel Fiering

1. Voorstel het onderzoeksrapport Doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid van subsidieverlening van de rekenkamercommissie
voor kennisgeving aan te nemen en het college verzoeken de gedane
aanbevelingen te betrekken bij de voorbereidingen om te komen tot een
aangepaste subsidieverordening.
2. Voorstel tot het vaststellen van de verordening gemeentelijke
basisregistratie personen Aalten.

De stukken liggen ter inzage vanaf 26 maart 2010

Toelichting concept-agenda RTG 6 april 2010
RTG Ruimte I van 19.30 tot 20.45 uur raadszaal.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt (nog nader in te vullen) als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt onderstaande onderwerpen in deze RTG te behandelen:
1. Voorstel tot het ontvankelijk maar ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake
planschadevergoeding van de heer Van Duren.
2. Voorstel tot intrekking van de toewijzingsverordening bouwgrond voor woningen
gemeente Aalten.
De betreffende raadsvoorstellen zijn 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 en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek:
Ad.b1. De heer Van Duren.

RTG Samenleving 1 van 19.30 tot 20.45 uur Zolderkamer.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt (nog nader in te vullen) als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt onderstaand onderwerp in deze RTG te behandelen:
1. Voorstel tot toewijzen van een bijdrage aan de uitvoering van de nazorg in het kader van
het Logo East II project.
2. Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet als bijdrage aan Accent Scholengroep, ter
verbetering van de huisvesting van de Groen van Prinstererschool en Broekhofschool te
Aalten.
Het betreffende raadsvoorstellen zijn 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 en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek:
Ad.b2. Accent scholengroep

Pauze: van 20.45 tot 21.00 uur.
RTG Ruimte II van 21.00 tot 22.30 uur Raadszaal.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt (nog nader in te vullen) als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen:
1. Voorstel tot afwijzing van het verzoek van de heer Ter Haar om een nieuw
bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel Stationsstraat 29 te Aalten.
2. Voorstel tot deelname aan het project bedrijven in crisistijd … startpunt voor een nieuwe
toekomst.
3. Raadsmedeling no. 67 inzake bestemmingsplan Prins Bernhardstraat.
De betreffende raadsvoorstellen ad 1 en 2 zijn bijgevoegd.
Ad 3. De heer Pennings heeft gevraagd dit op de agenda van de RTG en raad te plaatsen.
Motivering: het probleem zit hem niet in het feit dat hier € 25.000 aan een bouwonderneming
wordt toegekend voor gemaakte kosten. Maar de wethouder heeft in het voortraject niet één
keer met de raad of met de commissie ruimte kort gesloten of dit verzoek en begaanbare weg

is of zou zijn. Als raad worden wij nu voor en voldongen feit geplaatst en nu neemt ook het
college nog afstand van hun eigen voornemen? Het is allemaal niet meer te volgen en de CU
wil afspraken hoe zulke voorvallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.
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 en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek:
Ad b1. De heer Ter Haar.

RTG Samenleving II van 21.00 tot 22.30 uur Raadszaal.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Veldhuizen als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen:
1. Voorstel het onderzoeksrapport Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van
subsidieverlening van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan te nemen en het
college verzoeken de gedane aanbevelingen te betrekken bij de voorbereidingen om te
komen tot een aangepast subsidieverordening.
2. Voorstel tot het vaststellen verordening gemeentelijke basisregistratie personen Aalten.
De betreffende raadsvoorstellen zijn 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 en hen wijzen op de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek:
Ad b1. Rekenkamercommissie.

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

