Uitnodiging en agenda vergadering
agendacommissie d.d.20 november 2017
Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de agendacommissie, die
gehouden wordt op maandag 20 november 2017 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Aalten.
Aalten, 17 november 2017

De voorzitter,

J.A. Gerritsen
PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

Vaststelling van de agenda.

3.

Rondvraag.

4.

Vaststelling besluitenlijst vergadering d.d. 30 oktober 2017.

5.

Raadsmededelingen agenderen voor de rondetafelgesprekken.
Op verzoek van de heer Wikkerink geagendeerd. Zie ook bijgevoegde notitie.

6.

Concept-agenda rondetafelgesprekken d.d. 4 december 2017.
De concept-agenda is bijgevoegd. Bespreken.

7.

Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 19 december 2017.
De concept-agenda is bijgevoegd. Bespreken

8.

Bestuurlijke termijnagenda.
U treft de aangepaste lijst aan. Bespreken.

9.

Rapport Rekenkamercommissie Kulthurhusen.
De Rekenkamercommissie heeft het rapport Kulturhusen toegestuurd. Het rapport heeft u
separaat ontvangen. Op 31 oktober jl. is er een workshop georganiseerd.
Bij de beantwoording van de Algemene Beschouwingen heeft het college aangegeven dat het
college de aanbevelingen van de raad afwacht.
Voorgesteld wordt om het rapport te agenderen voor een rondetafelgesprek en een
raadsvergadering. Dat zou kunnen in het rondetafelgesprek Samenleving van 4 december en de
raad van 19 december. Gezien de redelijk volle agenda van december kan ook overwogen
worden om het rapport te agenderen voor het rondetafelgesprek van 9 januari 2018 en de
raadsvergadering van 23 januari 2018. Als bijlage is een concept-raadsvoorstel en concept-besluit
gevoegd.

10.

Overzicht onderwerpen Algemene Beschouwingen begroting 2018.
In de agendacommissie van 20 februari 2017 is afgesproken dat jaarlijks een overzicht van de
onderwerpen uit de Algemene Beschouwingen wordt opgesteld.
Het overzicht van de onderwerpen uit de AB behorende bij de begroting 2018 treft u daarom
hierbij aan.

Voorts is toen afgesproken dat de fracties zelf gaan beoordelen of zij met een bepaald onderwerp
doorgaan en zoja, of zij vervolgens hierover contact opnemen met andere fracties. Ook de vorm
van behandeling (stellen van vragen c.q. initiatiefvoorstel) wordt door de fractie(s) zelf bepaald.
Voorgesteld wordt dit overzicht voor kennisgeving aan te nemen.
11.

Procedure voorstel versterking rol raad bij sturing op GR Laborijn.
Zie bijgevoegde notitie. Bespreken.

12.

Organiseren dagexcursie over duurzaamheid.
Op verzoek van de heer Wikkerink geagendeerd.

13.

Sluiting.

