Agenda’s ronde-tafelgesprekken van de gemeenteraad
op dinsdag 7 mei 2013 in het gemeentehuis in Aalten.

RTG Bestuur en Financiën

19.30 – 20.45 uur Raadszaal
Voorzitter
: dhr. Wossink
RTG-griffier
: dhr. Fiering

1. Voorstel vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2014.
2. Voorstel tot uitbreiding van de functie van de reserve personeel en een
extra dotatie ad € 300.000 ten laste van de algemene reserve.
3. Voorstel tot aangeven of er wensen en bedenkingen zijn ten aanzien
van het bestuursconvenant tussen gemeente en RGV inzake
Slingeplas.
4. Voorstel tot vaststellen van het accountantscontrole protocol 2013 en
normenkader 2013.00 (H)

PAUZE 20:45 tot 21:00 uur
RTG Ruimte

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

1. Raadsmededeling 18/2013 Walfortlaan.
2. Voorstel tot het beschikbaar stellen van € 603.950 voor revitalisering en
herstructureringsplan gemeentewerf en omgeving Blauwe Meer
Dinxperlo.
3. Voorstel tot vaststelling bouwgrondexploitatie De Wegwijzer. (H)
4. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Buitengebied Aalten 2007, Vellegendijk 2a (H)
Aalten, 22 april 2013
Namens de agendacommissie
M.A.J.B. Fiering, raadsgriffier

De stukken liggen ter inzage vanaf 26 april 2013
(H) = Hamerstuk.

Toelichting concept-agenda RTG 7 mei 2013
RTG Bestuur en Financiën 19.30 – 20.45 uur in de raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Wossink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt het volgende onderwerp te behandelen:
1. Voorstel vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2014.
2. Voorstel tot uitbreiding van de functie van de reserve personeel en een extra dotatie ad €
300.000 ten laste van de algemene reserve.
3. Voorstel tot aangeven of er wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van het
bestuursconvenant tussen gemeente en RGV inzake Slingeplas.
4. Voorstel tot vaststellen van het accountantscontrole protocol 2013 en normenkader 2013.00
(H)
De betreffende raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt punt 4 als hamerstuk aan de merken.
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 van 21.00 tot 22.30 uur in de raadszaal.
a. Voorzitterschap.
Voorgesteld wordt de heer Meerdink als voorzitter aan te wijzen.
b. Te behandelen onderwerpen.
Voorgesteld wordt de volgende onderwerpen te behandelen:
1. Raadsmededeling 18/2013 Walfortlaan.
2. Voorstel tot het beschikbaar stellen van € 603.950 voor revitalisering en
herstructureringsplan gemeentewerf en omgeving Blauwe Meer Dinxperlo.
3. Voorstel tot vaststelling bouwgrondexploitatie De Wegwijzer. (H)
4. Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007,
Vellegendijk 2a (H)
De fractie van het CDA heet verzocht om raadsmededeling 18/2013 inzake Walfortlaan in de RTG
en de raadsvergadering te behandelen.
De betreffende raadsmededeling en raadsvoorstellen zijn bijgevoegd.
c. Hamerstukken.
Voorgesteld wordt de punten 4 en 5 als hamerstuk aan te merken.
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: Bestuur Haarts Belang.
De overige stukken, behorende bij bovengenoemde agendapunten, liggen in de leeskamer ter
inzage.

