Uitnodiging en agenda voor de openbare raadsvergadering
d.d. 21 mei 2013

Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad, die
gehouden wordt op dinsdag 21 mei a.s. om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Markt te
Aalten.
Aalten, 8 mei 2013

De voorzitter,

G. Berghoef
PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

Vaststelling van de agenda.

3.

Vragenuur.
BESPREEKSTUKKEN.

4.

Raadsmededeling 18/2013 Walfortlaan.

5.

Voorstel tot uitbreiding van de functie van de reserve personeel en een extra dotatie ad
€ 300.000 ten laste van de algemene reserve.

6.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van € 603.950 voor revitalisering en herstructureringsplan
gemeentewerf en omgeving Blauwe Meer Dinxperlo.

7.

Voorstel tot vaststelling van de voorlopige kaders voor de begroting 2014.

8.

Voorstel tot aangeven of er wensen en bedenkingen zijn ten aanzien van het
bestuursconvenant tussen gemeente en RGV inzake Slingeplas.
HAMERSTUKKEN.

9.

Voorstel tot ongewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Aalten 2007,
Vellegendijk 2a.

10.

Voorstel tot vaststellen van het accountantscontrole protocol 2013 en normenkader 2013.00.

11.

Voorstel tot vaststelling bouwgrondexploitatie De Wegwijzer.
OVERIGE STUKKEN.

12.

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

13.

Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 16 april 2013.

14.

Vaststellen verslagen van de Rondetafelgesprekken d.d. 7 mei 2013. (worden
nagezonden)

15.

Afscheid de heer Jan van Duijvenvoorde.

16.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen in de leeskamer ter inzage tot en met 20 mei 2013,
* 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.
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