Agenda rondetafelgesprek van de gemeenteraad
op maandag 4 december 2017 in het gemeentehuis in Aalten

RTG Ruimte

19.30 – 20.45 uur Raadzaal
Voorzitter
: dhr. Meerdink
RTG-griffier
: Mevr. Smit

1. Raadsmededelingen.
117 (beantwoording vragen over Actief), 119 (evaluatie 1e half jaar
omgekeerd inzamelen), 120 (asbestsanering Dinxperlo), 123
(beantwoording vragen herinrichting Plein Zuid) 125 (Volkshuisvestingsverslag Woonplaats), 128 (beantwoording vragen
inzameling plastic), 129 (beantwoording vragen parkeerproblematiek
Varsseveldsestraatweg), 131 (beantwoording vragen omgekeerd
inzamelen), 132 (beantwoording vragen herininrichting Plein Zuid),
136 (Woningmarktmonitor 2017), 139 (beantwoording vragen
Gemeenten en landbouw), 141 (Vonnis MGW), 142 (szv glasvezel
buitengebied), 145 (evaluatie welstandsbeleid), 147 (herzien
verkeerscirculatieplan), 148 (beantwoording vragen Nultredenwoningen),149 (verplichtingen Onderwijshuisvesting en 151 Vitaal
centrum).

Pauze 20:45-21:00 uur

RTG Samenleving

1.

2.
2a.
3.

19:30 – 20.45 uur RTG Zaal
Voorzitter: dhr. Wessels
RTG-griffier: dhr. Fiering

Voorstel tot het instemmen met de verklaring van het college dat er
maatregelen zijn getroffen om te komen tot een reductie van het
tekort op het BUIG-budget.
Voorstel tot gewijzigde vaststelling van de regionale verevening
Jeugdzorg 2017.
(Rapport Rekenkamercommissie Gemeenschapshuizen)
Raadsmededelingen.
116 (Achterhoek Topsport), 124 (2e kwartaalrapportage Laborijn) en
34 (Clientervaringsonderzoeken).

RTG B&F

21:00 – 23.00 uur
Voorzitter: dhr. Frenken
RTG-griffier: mevr. Smit

1.
2.
3.
4.

Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2017.
Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2018. (H)
Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut. (H)
Voorstel tot doorontwikkeling van de regionale samenwerking
Achterhoek.
5. Raadsmededelingen.
115 (verslag bezwaarschriftencommissie) 126 (uitstel pensioen),
127 (spreekgestoelte raadzaal), 130 (financiële voortgang
verbouw markt) 138 (beantwoording vragen bluswatervoorziening) 133 (evaluatie weekmarkt), 135 (BTW kwestie
scholen), 137 (ict informatiebeveiliging), 143 (beoordeling
toezicht door provincie), 144 (beantwoording vragen over WiFi4EUplan), 146 (regeerakkoord) en 150 (uitreiking Sondernpreis
Grenzhoppers)
Aalten, 18 november 2017
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen vanaf 21 november 2017 tijdens kantooruren ter inzage in
de leeskamer gemeentehuis, Markt 7 te Aalten.
(H) is Hamerstuk

2

Toelichting concept-agenda dinsdag 4 december 2017
RTG Ruimte van 19.30 – 20.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Meerdink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Raadsmededelingen.
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.

RTG Samenleving van 19.30 – 20:45 uur in RTG zaal van het gemeentehuis.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wessels als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerp.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot het instemmen met de verklaring van het college dat er maatregelen zijn
getroffen om te komen tot een reductie van het tekort op het BUIG-budget.
2. Voorstel tot gewijzigde vaststelling van de regionale verevening Jeugdzorg 2017.
2a. (Rapport Rekenkamercommissie over gemeenschapshuizen); zie agendapunt 9 van de
vergadering van de agendacommissie.
3. Raadsmededelingen.
De raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Geen.
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.: Laborijn.
De overige stukken behorende bij bovengenoemd agendapunt liggen tijdens kantooruren in de
leeskamer van het gemeentehuis ter inzage.

RTG Bestuur en Financiën van 21.00 – 23.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Frenken als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota 2017.
2. Voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2018. (H)
3. Voorstel tot het vaststellen van het Treasurystatuut. (H)
4. Voorstel tot doorontwikkeling van de regionale samenwerking Achterhoek.
5. Raadsmededelingen.
De raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt de punten 2 en 3 als hamerstuk aan te wijzen.
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.

