Agenda’s ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 21 juni 2011 in het gemeentehuis in Aalten.
RTG Samenleving

19.30 uur – 20.45 uur Raadszaal
Voorzitter
: Dhr. Walter
RTG-griffier
: Dhr. Fiering
1. Voorstel tot realiseren van permanente huisvesting voor het VSO.
2. Voorstel tot algehele privatisering Tennispark de Rietstap.
3. Voorstel in te stemmen met jaarstukken 2010 en begroting 2012 van het
ISWI. (B)

RTG Bestuur en Financiën

19.30 uur-20.45 uur Zolderkamer
Voorzitter
: Dhr. Veldhuizen
RTG-griffier
: Dhr. Brouwer
1. Voorstel vaststelling van de Jaarstukken 2010.
2. Voorstel tot vaststellen gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum
Achterhoek Liemers. (B)
3. Voorstel tot instemmen met 21ste wijziging Samenwerkingsregeling Regio
Achterhoek. (B)

PAUZE 20.45 tot 21.00 uur
RTG Ruimte

21.00 uur – 22.30 uur Raadszaal
Voorzitter
: Dhr. Meerdink
RTG-griffier
: mevr. Smit

1. Voorstel tot vaststelling van de Kapverordening 2011 en kennis te nemen van
de “Waardevolle Bomenlijst” d.d. 6 mei 2011.
2. Voorstel tot vaststellen van het jaarverslag Bouw- en Woningtoezicht 2010 en
jaarverslag 2010 Welstandscommissie en het voor kennisgeving aannemen
van de notitie WABO binnen de gemeente Aalten. (B)
3. Voorstel tot het geven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen
Industriestraat/Anholtseweg.
4. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Stationsstraat
29 Aalten. (B)
5. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007,
Dinxperlosestraatweg 161.(B)

Aalten, 6 juni 2011
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen ter inzage vanaf 10 juni 2011
(B) = Door Agendacommissie rechtstreeks naar besluitnemende raad
doorverwezen.

Toelichting concept-agenda RTG 21 juni 2011.
Algemeen.
Bijgaand treft u de concept-agenda van de ronde-tafelgesprekken van 21 juni 2011 aan.

AGENDA dinsdag 21 juni 2011

RTG Samenleving van 19.30 uur tot 20.45 uur in de raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt dhr. Walter als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel tot realiseren van permanente huisvesting voor het VSO.
2. Voorstel tot algehele privatisering Tennispark de Rietstap.
3. Voorstel in te stemmen met jaarstukken 2010 en begroting 2012 van het ISWI. (B)
De betreffende raadsvoorstellen m.b.t. punten 1 en 2 zijn bijgevoegd. Agendapunt 3 wordt
nagezonden. Dit voorstel dient in de raadsvergadering van 5 juli te worden behandeld.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt om punt 3 rechtstreeks op de agenda van de besluitnemende raad
te plaatsen.
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:
ad b1. Aladon
ad b2. Bestuur tennisvereniging
ad b3. ISWI
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.
RTG Bestuur en Financiën van 19.30 uur tot 20.45 uur zolderruimte.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt dhr. Veldhuizen als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel vaststelling van de jaarstukken 2010.
2. Voorstel tot vaststellen gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers.(B)
3. Voorstel tot instemmen met 21ste wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek. (B)
De betreffende raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt om de punten 2 en 3 rechtstreeks op de agenda van de besluitnemende raad
te plaatsen.
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:
ad b1. De gemeentelijke accountant. (heeft al aangegeven aanwezig te zijn)

De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.
RTG Ruimte van 21.00 uur tot 23.00 uur in de raadszaal.
a. Voorzitterschap
Voorgesteld wordt de heer Meerdink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt om de volgende onderwerpen te behandelen :
1. Voorstel tot vaststelling van de Kapverordening 2011 en kennis te nemen van de “Waardevolle
Bomenlijst” d.d. 6 mei 2011.
2. Voorstel tot vaststellen van het jaarverslag Bouw- en Woningtoezicht 2010 en jaarverslag
2010 Welstandscommissie en het voor kennisgeving aannemen van de notitie WABO binnen
de gemeente Aalten. (B)
3. Voorstel tot het geven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen Industriestraat/
Anholtseweg.
4. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Stationsstraat 29 Aalten. (B)
5. Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007, Dinxperlosestraatweg
161.(B)
De desbetreffende raadsvoorstellen treft u hierbij aan. M.u.v. punt 3. Dit punt wordt 9 juni in het
college behandeld. De Metaalgaasweverij heeft eind mei 2011 via een aanvraag om
omgevingsvergunning een bouwplan ingediend om de bouw mogelijk te maken van een nieuw
bedrijfspand op de locatie Industriestraat/Anholtseweg. Het bedrijf is gebaat bij snelle realisatie
van de hal. Omwille van een spoedige realisatie is ervoor gekozen om Fase 2 van dit plan (de
opslaghal) middels een uitgebreide procedure van een omgevingsvergunning (projectbesluit).
Om een dergelijke procedure met succes te kunnen volbrengen is een ‘verklaring van geen
bedenkingen’ van de gemeenteraad nodig. Deze kan in de RTG van 21 juni worden behandeld
waarna de raad op 5 juli een besluit kan nemen.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt om de punten 2, 4 en 5 rechtstreeks op de agenda van de besluitnemende
raad te plaatsen.
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:
ad b1. St. N&M.
ad b3. Metaalgaasweverij.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.

