Agendacommissie
Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de agendacommissie, die
zal worden gehouden op maandag 31 mei a.s. in het gemeentehuis van Aalten,
aanvang 19.30 uur.
Aalten, 27 mei 2010

De voorzitter van de commissie,

G. Berghoef
AGENDA.
1.

Opening.

2.

Vaststelling agenda.

3.

Rondvraag.

4.

Vaststelling besluitenlijst vergadering van 17 mei 2010.

5.

Concept-agenda Rondetafelgesprekken d.d. 22 juni 2010.
De concept-agenda met een toelichting is bijgevoegd.

6.

Concept-agenda meningsvormende- en besluitnemende raad d.d. 6 juli 2010.
De concept-agenda is bijgevoegd.

7.

Lijst openstaande actiepunten gemeenteraad.
Lijst bijgevoegd.

8.

BING-rapport d.d. 25 maart 2010
In de vorige vergadering is afgesproken dat dit rapport in deze vergadering wordt besproken.

9.

Planning en Control cyclus.
In de raad van 25 mei jl. is afgesproken om de P&C cyclus te bespreken.
Volledigheidshalve is de P&C kalender 2010 bijgevoegd.

10.

Vertegenwoordiging raad bij feestelijkheden e.d.
In de vorige vergadering is afgesproken om dit in deze vergadering te bespreken. De
gedachte is om een team te formeren waarin vertegenwoordigers van elke fractie zitting
hebben. Zij vertegenwoordigen de raad tijdens feestelijkheden e.d. De fracties zijn gevraagd
om personen voor te dragen.

11.

Wijze verspreiden agenda’s e.d.
Zie bijgevoegde notitie.

12.

Benoeming leden ISWI.
Het college stelt voor om voorlopig (in afwachting van de aanpassing van de regeling) 2 leden
van de raad te benoemen tot lid van het AB en 2 raadsleden tot plv-lid van het AB van het
ISWI. Gevraagd is om kandidaten voor te dragen.

13.

Cursus debattraining.
In het kader van de evaluatie van het nieuwe vergadersysteem is gevraagd om een
debattraining te organiseren voor de raadsleden. Debat.nl (verzorgt ook de training van de
RTG-voorzitters) is gespecialiseerd in het verzorgen van debattrainingen. Bijgevoegd is een

-2offerte voor het verzorgen van debattrainingen. De gedachte is om na de zomervakantie een
trainingsavond te plannen. Daarna wordt een video-opname (debatscan) gemaakt van een
representatieve raadsvergadering. Vervolgens wordt opnieuw een avond gepland om deze
raadsvergadering aan de hand van de gemaakte debatscan te bespreken. De kosten van de
training bedragen in totaal ongeveer € 3500.
Bespreken.
14.

Raad 15 juni a.s.
In de vorige vergadering is de agenda van de raadsvergadering van 15 juni a.s. behandeld.
Toen is al aangegeven dat de agenda mogelijk wordt aangevuld met voorstellen over de
concept-begroting van verschillende verbonden partijen. In de vergadering van het college van
1 juni a.s. komen raadsvoorstellen aan de orde over de concept-begroting van de Regio
Achterhoek, Recreatieschap Achterhoek Liemers en VNOG. Voorgesteld wordt deze
voorstellen aan de agenda van de raad van 15 juni a.s. toe te voegen zodat de raad vóór de
AB-vergaderingen een standpunt over deze concept-begrotingen kan innemen.
In het college van 1 juni a.s. komt ook het voorstel aan de orde om de noodverordening van 1
mei a.s. te bekrachtigen. Bekrachtiging van de noodverordening dient in de eerste volgende
raadsvergadering plaats te vinden. Vandaar dat wordt voorgesteld om dit voorstel eveneens
aan de agenda van 15 juni a.s. toe te voegen.

15.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van
Aalten.

