Agenda rondetafelgesprekken van de gemeenteraad
op maandag 3 oktober 2016 in Elim te Aalten

RTG Ruimte

1.

19.30 -23.00 uur Elim
Voorzitter
: dhr. Wikkerink
RTG-griffier
: dhr. Fiering

Voorstel tot vaststelling Woningbouwplanning gemeente Aalten 2016.

Aalten, 19 september 2016
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen ter inzage vanaf 23 september 2016 tijdens kantooruren bij
de griffie, gemeentekantoor Hofstraat 8. (H) is Hamerstuk

Agenda rondetafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 4 oktober 2016 in Elim te Aalten

RTG Bestuur en
Financiën/Ruimte
1.
2.
3.
4.
5.

19.30- 20.55 uur Elim
Voorzitter
: dhr. Wessels
RTG-griffier
: mevr. Smit.

Voorstel tot vaststellen Erfgoednota 2017-2020. (Ruimte)
Voorstel tot vaststelling van de Normenkader 2016.00 en
Accountantscontroleprotocol 2016. (H) (B&F)
Voorstel tot instemmen met 1ste wijziging Gemeenschappelijke
Regeling VNOG 2010. (H) (B&F)
Voorstel tot eerste verzamelwijziging van de APV gemeente Aalten
2015. (B&F)
Voorstel tot instemming met uittreding van de gemeente Montferland
uit de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek en tot 23ste wijziging
GR Regio Achterhoek. (B&F)

Korte Pauze
Optie RTG RUIMTE

21.00 uur- 23.00 uur Elim
Voorzitter
: dhr. Walter
RTG-griffier
: mevr. Smit

Indien nodig vervolg behandeling Voorstel Woningbouwplanning Aalten 2016
met bijv. het stellen van vragen aan het college. Is afhankelijk van verloop op
maandag 3 oktober.

Aalten, 19 september 2016
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen ter inzage vanaf 23 september 2016 tijdens kantooruren bij
de griffie, gemeentekantoor Hofstraat 8. (H) is Hamerstuk

Toelichting concept-agenda’s maandag 3 oktober en dinsdag 4 oktober 2016

Maandag 3 oktober
RTG Ruimte van 19.30 – 23.00 uur in Elim.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wikkerink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot vaststelling Woningbouwplanning gemeente Aalten 2016.
Het raadsvoorstel is bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Geen
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:
adb1.: 50 indieners zienswijzen.
De verwachting is dat veel indieners van zienswijzen gebruik zullen maken van de mogelijkheid
om in te spreken. Zo nodig kan uitgeweken worden naar dinsdag 4 oktober voor bijv. het stellen
van vragen aan het college.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunt liggen tijdens kantooruren bij de
griffie, Hofstraat 8, ter inzage.

Dinsdag 4 oktober
RTG Bestuur en Financiën/Ruimte van 19.30 – 20.55 uur in Elim.
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 vaststellen Erfgoednota 2017-2020. (RTG Ruimte)
2. Voorstel tot vaststelling van de Normenkader 2016.00 en Accountantscontroleprotocol 2016.
(H)
3. Voorstel tot instemmen met 1ste wijziging Gemeenschappelijke Regeling VNOG 2010. (H)
4. Voorstel tot eerste verzamelwijziging van de APV gemeente Aalten 2015.
5. Voorstel tot instemming met uittreding van de gemeente Montferland uit de
Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek en tot 23ste wijziging GR Regio Achterhoek.
De raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Geen.
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:

adb1.: 7 indieners zienswijzen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen tijdens kantooruren bij de
griffie, Hofstraat 8, ter inzage.
Korte Pauze

OPTIE RTG Ruimte van 21.00 – 23.00 uur in Elim.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Walter als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Indien nodig vervolg behandeling van het Voorstel vaststelling Woningbouwplanning Aalten 2016.
Bijvoorbeeld i.v.m. het stellen van vragen aan het college. Dit is uiteraard afhankelijk hoe e.e.a.
op maandag 3 oktober verloopt.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen tijdens kantooruren bij de
griffie, Hofstraat 8, ter inzage.

