Uitnodiging en agenda voor de openbare
raadsvergadering d.d. 20 juni 2017
Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad, die
gehouden wordt op dinsdag 20 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de
Markt te Aalten.
Aalten,

juni 2017

De voorzitter,

J.A. Gerritsen

PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

Vaststelling van de agenda.

3.

Vragenuur.
BESPREEKSTUKKEN

4.

Raadsmededeling 50/2017 Presentatie verkeerskundig onderzoek Beggelderdijk.

5.

Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, herziening
2017".

6.

Raadsmededeling 47/2017 Beantwoording vragen over omvang agrarisch bouwperceel provincie
Gelderland.

7.

Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van hooiberg annex
schuilstal aan de Heuvelweg 10 te Aalten.
HAMERSTUKKEN

8.

Voorstel tot instemming met de begroting VNOG 2018-2021; €10.494 bij ramen in 2018 en de
jaarstukken VNOG 2016 voor kennis aan te nemen.

9.

Voorstel tot instemming met de conceptbegroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers,
alsmede kennis te nemen van de jaarrekening 2016.

10.

Voorstel tot kennisneming van de jaarstukken 2016 van de Regio Achterhoek en
Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020 en voorwaardelijke instemming met de
Programmabegroting en Financiële begroting 2018-2021 van de Regio Achterhoek en
Uitvoeringsorganisatie Achterhoek 2020.

11.

Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de
OdA.

12.

Voorstel tot instemmen met de meerjarenbegroting 2018-2021 van Laborijn.

13.

Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2018 en kennisnemen van de conceptJaarstukken 2016 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.

14.

Voorstel tot instemmen met de Primitieve begroting 2018 en kennis te nemen van de jaarrekening
2016 van Stadsbank Oost Nederland.
OVERIGE STUKKEN

15.

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

16.

Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 23 mei 2017.

17.

Vaststellen korte aantekeningen van de rondetafelgesprekken d.d. 6 juni 2017.

18.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen tijdens kantooruren ter inzage in de leeskamer van het
gemeentehuis tot en met 19 juni 2017.
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.

