Uitnodiging en agenda voor de openbare
raadsvergadering d.d. 26 januari 2016
Bij deze nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad, die
gehouden wordt op dinsdag 26 januari a.s. om 19.30 uur in Elim, Landstraat 20 te Aalten.
Aalten,

januari 2016

De voorzitter,

H. Meerdink
PUNTEN VAN BEHANDELING
1.

Opening.

2.

Vaststelling van de agenda.

3.

Voorstel tot onderzoek van de geloofsbrieven en toelating de heer R. ter Maat.

4

Verklaring en belofte de heer R. ter Maat.

5.

Vragenuur.

BESPREEKSTUKKEN
6.

Voorstel tot het wijzigen van de wijze van inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door
invoering van het systeem van omgekeerd inzamelen.

7.

Voorstel nota Duurzaamheid.

8.

Voorstel tot instemmen met de nota “Sport, het hart van de samenleving! 2016-2019.

9.

Raadsmededeling 175/2015 beantwoording vragen fractie Progressieve Partij over kap
waardevolle plataan St. Jozefschool.

HAMERSTUKKEN

10.

Voorstel tot verlenging van de Nota Kunst en Cultuur 2014-2015 met drie jaar tot 2018.

11.

Voorstel tot 1

12.

Voorstel tot vaststelling procedure functiewaardering personeel griffie.

13.

Voorstel statutenwijziging Stichting Kabelkrant Dinxperlo.

ste

wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

14.
15.

Voorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Aalten 2016.
Voorstel tot kennisname van jaarverslag Archief 2014.

OVERIGE STUKKEN

16.

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

17.

Vaststellen notulen van de raadsvergadering d.d. 15 december 2015.

18.

Vaststellen korte aantekeningen van de rondetafelgesprekken d.d. 12 januari 2016.

19.

Sluiting.

De stukken voor deze vergadering liggen tot en met 25 januari 2016 ter inzage tijdens kantooruren bij de
griffie, Hofstraat 8 te Aalten.
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.

