Agenda’s ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 19 juni 2012 in het gemeentehuis in Aalten.

RTG Samenleving

19.00 uur – 20.45 uur Raadszaal
Voorzitter
: dhr. Walter
RTG-griffier
: mevr. Smit

1. Voorstel tot het maken van een keuze uit 5 opties met betrekking het
vraagstuk “derde zaaldeel Eurohal”.
2. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het aanpakken
van de huidige parkeersituatie op het terrein van AVA’70.
3. Voorstel in te stemmen met de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid
2012-2016.

RTG Ruimte I

19.00 uur – 20.45 uur Zolderruimte
Voorzitter
: dhr. Veldhuizen
RTG-griffier
: dhr. Fiering

1. Voorstel tot het vaststellen van het Verkeerscirculatieplan en
voorkeursvariant.
2. Voorstel tot vaststellen Handboek inrichtingsprincipes Kern Aalten.
3. Voorstel tot instemmen met Samenwerkingsovereenkomst
Bedrijventerrein Oost Achterhoek.
4. Voorstel tot vaststelling van de Parkeerverordening 2012. (B)

Pauze 20.45 uur – 21.00 uur
RTG Ruimte II

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

1. Voorstel kennis te nemen van Monitor 2011 van prestatieafspraken met
corporaties.
2. Raadsmededeling participatie AGEM.

Aalten, 4 juni 2012
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

RTG Bestuur en Financiën

21.00 uur – 22.30 uur Zolderruimte
Voorzitter
: dhr. Wessels
RTG-griffier
: dhr. Fiering

1. Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2011.

De stukken liggen ter inzage vanaf 8 juni 2012
(B) = Direct naar besluitnemende raad doorverwezen.

Toelichting concept-agenda RTG 19 juni 2012
Algemeen.
Bijgaand treft u de concept-agenda van de ronde-tafelgesprekken van 19 juni 2012 aan.
Er zijn veel onderwerpen door het college aangeboden. In overweging wordt gegeven om de RTG-en
om 19.00 uur te laten beginnen.
AGENDA 19 juni 2012

RTG Samenleving van 19.00-20.45 uur raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Walter als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel tot het maken van een keuze uit 5 opties met betrekking het vraagstuk “derde
zaaldeel Eurohal”
2. Voorstel tot het aanpakken van de huidige parkeersituatie op het terrein van AVA’70. (komt
5 juni in college aan de orde)
3. Voorstel in te stemmen met de nota vrijwilligers- en mantelzorgbeleid 2012-2016.
Voor zover van toepassing zijn de betreffende raadsvoorstellen bijgevoegd.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt om geen van deze onderwerpen direct 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. Sport- en recreatie stichting Dinxperlo
ad b2. Bestuur Ava’70
ad b3. WMO-raad.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.

RTG Ruimte I van 19.00

– 20.45 uur in de vergaderruimte zolder.

a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Veldhuizen als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel tot het vaststellen van het Verkeerscirculatieplan en voorkeursvariant.
2. Voorstel tot vaststellen Handboek inrichtingsprincipes Kern Aalten.
3. Voorstel tot instemmen met Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerrein Oost
Achterhoek. (komt 5 juni in college aan de orde)
4. Voorstel tot vaststelling van de Parkeerverordening 2012.(B)
Voor zover van toepassing zijn de betreffende raadsvoorstellen bijgevoegd.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt alleen punt 5 direct op de agenda van de besluitnemende raad te plaatsen.

d. Uit te nodigen partijen.
Voorgesteld wordt alleen een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de
gemeentelijke website te plaatsen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.

RTG Ruimte II van 21.00 – 22.30 uur raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Meerdink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel kennis te nemen van Monitor 2011 van prestatieafspraken met corporaties.
2. Raadsmededeling participatie AGEM.
Het betreffende raadsvoorstel is bijgevoegd.
Het college verzoekt om eerst de raadsmededeling over participatie AGEM in de meningsvormende
raad te behandelen. Na de zomervakantie komt het college met een raadsvoorstel over de
participatie AGEM,
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt om geen van deze onderwerpen direct 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. drie directeuren van de corporaties.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.

RTG Bestuur en Financiën van 21.00 – 22.30 uur in de vergaderruimte zolder.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wessels als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2011.
Het betreffende raadsvoorstel is bijgevoegd.
c. “Hamerstukken”.
Voorgesteld wordt dit punt niet op de agenda van de besluitnemende raad te plaatsen.
d. Uit te nodigen partijen.
Voorgesteld wordt alleen een algemene uitnodiging in de plaatselijke weekbladen en de
gemeentelijke website te plaatsen.
De overige stukken behorende bij bovengenoemde agendapunten liggen in de leeskamer ter
inzage.

