Uitnodiging en agenda voor de openbare
meningsvormende raadsvergadering d.d. 5 juli 2011

Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de meningsvormende raad,
die gehouden wordt op dinsdag 5 juli a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Markt te
Aalten.
Aalten

juni 2011

De voorzitter,

G. Berghoef
PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

a.
b.

Onderzoek geloofsbrieven/toelating van de heer G.J.E. Heusinkveld tot lid van de
gemeenteraad.
Beëdiging van de heer G.J.E. Heusinkveld.

3.

Vragenuur.

4.

Vaststelling van de agenda.

5.

Voorstel vaststelling van de jaarstukken 2010.

6.

Voorstel tot vaststelling van de Kapverordening 2011 en kennis te nemen van de
“Waardevolle Bomenlijst” d.d. 6 mei 2011.

7.

Voorstel tot algehele privatisering Tennispark de Rietstap.

8.

Voorstel tot het geven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen Industriestraat 14.

9.

Voorstel tot realiseren van permanente huisvesting voor het VSO.

10.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen in de leeskamer ter inzage tot en met 4 juli 2011.
* tijdens kantooruren gemeentehuis;
* op afspraak.
De agenda met raadsvoorstellen is ook te raadplegen op de gemeentelijke website www.aalten.nl.
Het is niet meer mogelijk om in te spreken tijdens de raadsvergadering. Daarvoor kunnen de
rondetafelgesprekken worden benut. Deze worden in principe steeds twee weken voor de
raadsvergadering gehouden. Wel bent u van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda voor de openbare
besluitnemende raadsvergadering d.d. 5 juli 2011.

Deze vergadering wordt aansluitend aan de meningsvormende gemeenteraad gehouden.
PUNTEN VAN BEHANDELING
B.1.

Opening.

B.2.

Vaststellen van de agenda.

B.3.

Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd
overzicht.

B.4.

Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 14 juni 2011.

B.5.

a.
b.

B.6.

Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 5 juli 2011.
1.
Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2010.
2.
Voorstel tot vaststelling van de Kapverordening 2011 en kennis te nemen van de
“Waardevolle Bomenlijst” d.d. 6 mei 2011.
3.
Voorstel tot algehele privatisering Tennispark de Rietstap.
4.
Voorstel tot het geven van een voorlopige verklaring van geen bedenkingen
Industriestraat 14.
5.
Voorstel tot realiseren van permanente huisvesting voor het VSO.

B.7.

Voorstellen die door de Agendacommissie rechtstreeks naar de besluitnemende raad zijn
doorverwezen.
1.
Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Stationsstraat
29 Aalten.
2.
Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007,
Dinxperlosestraatweg 161.
3.
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.
4.
Voorstel tot vaststellen gemeenschappelijke regeling Erfgoedcentrum Achterhoek
Liemers.
ste
5.
Voorstel tot instemmen met 21 wijziging Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek.
6.
Voorstel in te stemmen met jaarstukken 2010 en begroting 2012 van het ISWI.

B.8.

Sluiting.

Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 31 mei 2011.
Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 21 juni 2011.

