Agenda rondetafelgesprek van de gemeenteraad
op dinsdag 6 juni 2017 in het gemeentehuis in Aalten

RTG Bestuur en Financiën

19.30 – 20.30 uur Raadzaal
Voorzitter
: dhr. Wessels
RTG-griffier
: dhr. Fiering

1. 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. (H)
2. Voorstel tot instemming met de conceptbegroting 2018
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, alsmede kennis te
nemen van de jaarrekening 2016. (H)
3. 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 (H)
4. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennisnemen
van de jaarrekening 2016 van de OdA, (H)
5. Voorstel tot instemmen met de meerjarenbegroting 2018-2021
van Laborijn. (H)
6. Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2018
en kennisnemen van de concept-Jaarstukken 2016 van de GGD
Noord- en Oost-Gelderland. (komt 23 mei in college) (H)
7. Voorstel tot instemmen met de Primitieve begroting 2018 en
kennis te nemen van de jaarrekening 2016 van Stadsbank Oost
Nederland. (H)

Pauze 20.30-20.45 uur

RTG Ruimte

20.45 – 23.00 uur Raadzaal
Voorzitter: Dhr. Frenken
RTG-griffier: dhr. Fiering

1. Raadsmededeling 50/2017 Presentatie verkeerskundig onderzoek
Beggelderdijk.
2. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
"Landelijk Gebied, herziening 2017". (onder voorbehoud)
3. Raadsmededeling 47/2017. Beantwoording vragen over omvang
agrarisch bouwperceel provincie Gelderland.
4. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de
bouw van hooiberg annex schuilstal aan de Heuvelweg 10 te Aalten.
(komt 23 mei in college)

Aalten, 22 mei 2017
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen vanaf 24 mei 2017 tijdens kantooruren ter inzage in de
leeskamer gemeentehuis, Markt 7 te Aalten.
(H) is Hamerstuk
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Toelichting concept-agenda dinsdag 6 juni 2017
RTG B&F van 19.30 – 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
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 instemming met de begroting VNOG 2018-2021; €10.494 bij ramen in 2018
en de jaarstukken VNOG 2016 voor kennis aan te nemen. (H)
2. Voorstel tot instemming met de conceptbegroting 2018 Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers, alsmede kennis te nemen van de jaarrekening 2016. (H)
3. 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 (H)
4. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening
2016 van de OdA. (H)
5. Voorstel tot instemmen met de meerjarenbegroting 2018-2021 van Laborijn. (H)
6. Voorstel tot instemmen met concept-Programmabegroting 2018 en kennisnemen van
de concept-Jaarstukken 2016 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. (komt 23 mei in
college) (H)
7. Voorstel tot instemmen met de Primitieve begroting 2018 en kennis te nemen van de
jaarrekening 2016 van Stadsbank Oost Nederland. (H)
De raadsvoorstellen zijn (m.u.v. agendapunt 6) bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt de agendapunten 1 t/m 7 als hamerstukken aan te merken.
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 agendapunten liggen tijdens kantooruren in de
leeskamer van het gemeentehuis ter inzage.

Pauze: 20.30-20.45 uur
RTG Ruimte van 20.45 – 23.00 uur in raadzaal van het gemeentehuis.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Frenken als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Raadsmededeling 50/2017 Presentatie verkeerskundig onderzoek Beggelderdijk. (op verzoek
van HMV)
2. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied, herziening
2017". (onder voorbehoud; t/m 19 mei kunnen nog zienswijzen worden ingediend)
3. Raadsmededeling 47/2017. Beantwoording vragen over omvang agrarisch bouwperceel
provincie Gelderland. (op verzoek van HMV)
4. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van hooiberg
annex schuilstal aan de Heuvelweg 10 te Aalten (komt 23 mei in college)
De raadsmededelingen zijn 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 bovengenoemde agendapunten liggen tijdens kantooruren in de
leeskamer van het gemeentehuis ter inzage.

