Agenda rondetafelgesprek van de gemeenteraad
op dinsdag 9 mei 2017 in het gemeentehuis in Aalten

RTG B&F

19.30 – 20.00 uur Raadszaal
Voorzitter
: dhr. Wikkerink
RTG-griffier
: dhr. Fiering

1. Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de
begroting 2018.

RTG Ruimte

20.00 – 23.00 uur Raadzaal
Voorzitter
: dhr. Wikkerink
RTG Griffier
: dhr. Fiering

1. Voorstel tot het geven van een definitieve verklaring van geen
bedenkingen voor een extra woning bij Legtersdijk 5 te Aalten.
2. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de
bouw van 4 rijtjeswoningen aan de Mechteldshof te Dinxperlo. (H)
3. Voorstel tot vaststelling Woningbouwplanning Aalten 2017.
(stoplichtmodel)

Aalten, 24 april 2017
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen vanaf 26 arpil tijdens kantooruren ter inzage in de
leeskamer gemeentehuis, Markt 7 te Aalten.
(H) is Hamerstuk

Toelichting concept-agenda dinsdag 9 mei 2017
RTG B&F van 19.30 – 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
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 van de voorlopige kaders voor de begroting 2018.
Het raadsvoorstel is bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Geen.
d. Uit te nodigen partijen.
Voorgesteld wordt een algemene uitnodiging in het plaatselijk weekblad en de
gemeentelijke website te plaatsen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemd agendapunt liggen tijdens kantooruren in de
leeskamer van het gemeentehuis ter inzage.

RTG Ruimte van 20.00 – 23.00 uur in raadzaal van het gemeentehuis.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wikkerink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel tot het geven van een definitieve verklaring van geen bedenkingen voor een extra
woning bij Legtersdijk 5 te Aalten.
2. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van 4
rijtjeswoningen aan de Mechteldshof te Dinxperlo. (H)
3. Voorstel tot vaststelling Woningbouwplanning Aalten 2017. (stoplichtmodel)
De raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt punt 2 als hamerstuk aan te wijzen.
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.: Indiener zienswijze Legtersdijk.
Opmerking adb3. Alle indieners van een zienswijze met betrekking tot het voorstel inzake de
woningbouwplanning hebben begin april al een brief ontvangen waarin is aangegeven dat het nieuwe
voorstel in het rondetafelgesprek van 9 mei wordt behandeld. Tevens hebben zij het nieuwe voorstel
met bijlagen ontvangen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen tijdens kantooruren in de
leeskamer van het gemeentehuis ter inzage.

