Uitnodiging en agenda voor de openbare
meningsvormende raadsvergadering d.d. 20 april 2010

Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de meningsvormende raad,
die gehouden wordt op dinsdag 20 april a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Markt te
Aalten.
Aalten, 9 april 2010

De voorzitter,

G. Berghoef
PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

Vragenuur.
a. Vragen van de fractie van de PvdA over aangifte uitlekken vertrouwelijk verslag.

3.

Vaststelling van de agenda.

4.

Voorstel tot financiering gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening
Hameland.

5.

Voorstel tot afwijzing van het verzoek van de heer Ter Haar om een nieuw bestemmingsplan
vast te stellen voor het perceel Stationsstraat 29 te Aalten.

6.

Voorstel tot deelname aan het project bedrijven in crisistijd … startpunt voor een nieuwe
toekomst.

7.

Voorstel tot het ontvankelijk maar ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake
planschadevergoeding van de heer Van Duren.

8.

Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet als bijdrage aan Accent Scholengroep, ter
verbetering van de huisvesting van de Groen van Prinstererschool en Broekhofschool te
Aalten.

9.

Voorstel tot toewijzen van een bijdrage aan de uitvoering van de Nazorg in het kader van het
Logo East II project.

10.

Voorstel het onderzoeksrapport doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van
subsidieverlening van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan te nemen en het
college verzoeken de gedane aanbevelingen te betrekken bij de voorbereidingen om te komen
tot een aangepaste subsidieverordening.

11.

Voorstel tot het vaststellen van de verordening gemeentelijke basisregistratie personen
Aalten.

12.

Voorstel tot intrekking van de Toewijzingsverordening bouwgrond voor woningen gemeente
Aalten.

13.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen in de leeskamer ter inzage tot en met 19 april 2010.
* 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 benutten. 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. 20 april 2010.

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

Opening.

2.

Vaststellen van de agenda.

3.

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

4.

Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 23 maart 2010.

5.

Vaststellen verslagen Rondetafelgesprekken d.d. 6 april 2010.

6.

Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 20 april 2010.
a.
Voorstel tot financiering gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening
Hameland.
b.
Voorstel tot afwijzing van het verzoek van de heer Ter Haar om een nieuw
bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel Stationsstraat 29 te Aalten.
c.
Voorstel tot deelname aan het project bedrijven in crisistijd … startpunt voor een
nieuwe toekomst.
d.
Voorstel tot het ontvankelijk maar ongegrond verklaren van het bezwaarschrift inzake
planschadevergoeding van de heer Van Duren.
e.
Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet als bijdrage aan Accent
Scholengroep, ter verbetering van de huisvesting van de Groen van Prinstererschool
en Broekhofschool te Aalten.
f.
Voorstel tot toewijzen van een bijdrage aan de uitvoering van de Nazorg in het kader
van het Logo East II project.
g.
Voorstel het onderzoeksrapport doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid
van subsidieverlening van de rekenkamercommissie voor kennisgeving aan te nemen
en het college verzoeken de gedane aanbevelingen te betrekken bij de
voorbereidingen om te komen tot een aangepaste subsidieverordening.
h.
Voorstel tot vaststelling van de verordening gemeentelijke basisregistratie personen
Aalten.
i.
Voorstel tot intrekking van de Toewijzingsverordening bouwgrond voor woningen
gemeente Aalten.

7.

Sluiting.

