Agenda’s ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 22 juni 2010 in het gemeentehuis in Aalten
RTG Samenleving

19.30 – 20.45 uur Raadszaal
Voorzitter
: dhr. Veldhuizen
RTG-griffier
: mevr. Smits

RTG klik hier

19.30 uur Zolderkamer
Voorzitter
:
RTG-griffier
:

1. Voorstel tot vaststelling van de sportnota “Sport Leeft” sportbeleid 20102014.
2. Voorstel tot het beschikbaar stellen van extra financiële ruimte voor de
afronding van het fusieproces en de verdere professionalisering van het
sociaal cultureel werk in de gemeente Aalten.
3. Voorstel tot vaststelling van een beleidskader voor de subsidiëring van
dorpsplannen.

GEEN PAUZE (tenzij andere RTG-bijeenkomsten worden gepland)
RTG klik hier

Aalten, 31 mei 2010
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

21.00 uur Raadszaal
Voorzitter
:
RTG-griffier
:

RTG klik hier

21.00 uur Zolderkamer
Voorzitter
:.
RTG-griffier
:

De stukken liggen ter inzage vanaf 10 juni 2010

Toelichting concept-agenda RTG 22 juni 2010
Algemene opmerking.
Op de concept-agenda van deze RTG en dus ook van de raadsvergadering van 6 juli staan op dit
moment 3 bespreekstukken. De mogelijkheid is aanwezig dat in de vergadering van het college van 8
juni a.s. nog enkele raadsvoorstellen worden behandeld. Voorgesteld wordt dat de griffie het mandaat
krijgt om deze voorstellen alsnog toe te voegen aan de agenda van deze RTG zodat deze voorstellen
nog kunnen worden behandeld in de RTG van 22 juni en in de raadsvergadering van 6 juli.
RTG Samenleving vanaf 19.30 in de raadszaal.
a.
Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Veldhuizen als voorzitter aan te wijzen.
b.

Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt onderstaand onderwerp in deze RTG te behandelen:
1. Voorstel tot vaststelling van de sportnota “Sport Leeft” sportbeleid 2010-2014. (wordt 1 of 8
juni in college behandeld)
2. Voorstel tot het beschikbaar stellen van extra financiële ruimte voor de afronding van het
fusieproces en de verdere professionalisering van het sociaal cultureel werk in de gemeente
Aalten. (wordt 1 juni a.s. in college behandeld)
3. Voorstel tot vaststelling van een beleidskader voor de subsidiëring van dorpsplannen.
Het betreffende raadsvoorstel m.b.t. punt 3 is 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. Sport- en recreatiestichting Dinxperlo.
Ad b2. SCW Aalten en SMW Dinxperlo.

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

