Toelichting concept-agenda RTG 1 juni 2010
RTG Ruimte 1 van 19.30 tot 20.45 uur raadszaal.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt dhr Luiten als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt onderstaand onderwerp in deze RTG te behandelen:
1. Voorstel tot vaststellen van de grondexploitatie “’t Lintelo, uitbreiding Kern”.
2. Voorstel tot vaststellen verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010. (onder
voorbehoud; wordt 18 mei a.s. in het college behandeld)
3. Voorstel tot het vaststellen van de dertiende serie wijzigingen van de bouwverordening
van de gemeente Aalten. (onder voorbehoud; wordt 18 mei a.s. in het college behandeld)
Het betreffende raadsvoorstel m.b.t. punt 1 is bijgevoegd.

c.

Uit te nodigen partijen.
Voorgesteld wordt alleen een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de
gemeentelijke website te plaatsen.

RTG Bestuur en Financiën van 19.30 tot 20.45 uur Zolderkamer
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wossink als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen:
1. Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2009.(wordt 18 mei in college behandeld)
2. Voorstel tot hanteren van de voorliggende zienswijze op de concept-programmabegroting
2011 van de GGD-Gelre IJssel.
Bij de voorbereiding van het vergaderschema 2010 is eind vorig jaar rekening gehouden met
een raadsvergadering op 15 juni a.s. om alsdan ook de concept-begrotingen van de
verbonden partijen te kunnen behandelen. Eind juni/begin juli 2010 nemen de diverse
Algemeen Besturen namelijk een besluit over de begroting 2011. Door deze conceptbegrotingen in de raad van 15 juni a.s. te behandelen zijn de vertegenwoordigers van de
gemeente Aalten op de hoogte van het standpunt van de raad. Zij kunnen vervolgens in de
AB-vergaderingen het standpunt van de raad kenbaar maken.
Het college heeft inmiddels een voorstel gemaakt vwb de concept-begroting 2011 van de
GGD. De gemeente heeft nog niet alle concept-begrotingen ontvangen. Zo zijn de financiële
stukken van de VNOG en Regio Achterhoek nog niet toegestuurd. Het college is bezig met de
voorbereiding van een reactie op de conceptbegroting 2011 van de Stadsbank Oost
Nederland en RAL. Het is nu nog niet bekend of deze voorstellen nog in de RTG bestuur en
financiën van 1 juni a.s. kunnen worden behandeld. Mocht dat wel lukken dan worden de
stukken tzt nagezonden. Lukt dat niet dan worden deze voorstellen rechtstreeks op de agenda
van de raad van 15 juni a.s. gezet. Het heeft namelijk geen enkele zin om deze voorstellen
door te schuiven naar de raadsvergadering van 6 juli a.s. De Algemene vergaderingen van de
verbonden partijen zijn meestal dan al geweest.
Tenslotte wordt opgemerkt dat het college aanstaande dinsdag twee voorstellen behandeld
inzake aanwijzen lid en plv. lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Achterhoek
Liemers en van de Stadsbank Oost Nederland. De raad moet hiertoe besluiten.
Gezien de volle agenda van de RTG-en van 1 juni a.s. wordt voorgesteld om deze voorstellen
rechtstreeks op de agenda van de meningsvormende raad van 15 juni a.s. te plaatsen.

c.

Uit te nodigen partijen.
Voorgesteld wordt alleen een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de
gemeentelijke website te plaatsen

Pauze: van 20.45 tot 21.00 uur.

RTG Ruimte II van 21.00 tot 23.00 uur Raadszaal.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Veldhuizen als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerp:
1. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hogestraat 111.
Het betreffende raadsvoorstel is bijgevoegd.
Gezien de te verwachten belangstelling voor dit onderwerp (er zijn 8 zienswijzen ingediend)
wordt voorgesteld tijdens deze RTG alleen dit punt te behandelen. Het is nu nog niet bekend
of alle indieners van de zienswijzen gebruik zullen maken van de mogelijkheid om hun
zienswijze toe te lichten.

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. Aanvrager en indieners zienswijzen.

RTG Samenleving van 21.00 tot 23.00 uur raadszaal.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wessels als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt onderstaande onderwerpen in deze RTG te behandelen:
1. Initiatiefvoorstel fractie PP om incidentele steun aan legale asielzoekenden zonder recht op
opvang.
2. Voorstel tot het kennis nemen van het Gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2009.
3. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet aan Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland
van € 40.000 voor aanpassen St. Jozefschool te Aalten. (onder voorbehoud; wordt 18 mei in
college behandeld)
De betreffende raadsvoorstellen 1 en 2 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. Stichting Noodopvang Aalten, dhr. en mevr. Abbenhues en dhr. Baars; zij hebben in
het recente verleden zich tot de raad gericht over deze problematiek.
Ad b3. Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland.

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

