
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN18ini01753 

 
NB. Rechtstreeks aan te leveren door behandelend ambtenaar of raadslid/commissielid 
aan raadsgriffie (los van collegestukken), uiterlijk op de dinsdag voorafgaand aan de 
vergadering van de agendacommissie. 
Aan de hand van dit begeleidingsblad bepaalt de agendacommissie de agendering en 
vullen de voorzitters de behandeling in. 
 

1 Onderwerp: 
 

Aanpassing uitgangspunten nieuwbouw VMBO (Almende) 

2 Voor welke 
raadscyclus: 

Cie. 12 juli. 
Raad 23 augustus. 

 
 Op raads-info-bijeenkomst 

 Raadscommissie: AFE/MO  

 Raadsvergadering  

 Werkbijeenkomst 

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd: 
 

 Technische toelichting 

 Open gesprek 

 Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

 Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

 Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

 Besluitvorming 

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan: 

 Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp) 

 Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp) 

5 Bij behandeling in 
raads-info-bijeenkomst 
is er behoefte aan: 
 
 

 Inleiding door portefeuillehouder  

 Inleiding door ambtenaar, naam: ....................................................... 

 Inleiding door externe adviseur, naam: .................................................... 

 Inleiding door externe partner, naam: ...................................................... 

 

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners, 

namen: Roelof Louwsma, Rector Almende College 

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling: 

 Korte toetsing (kwartier) 

 Half uur 

 Drie kwartier 

 Vijf kwartier 

 Avondvullend (maximaal twee en een half uur) 

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming: 
 

Het plafond voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage verhogen naar ca. € 412.843,= 

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken 

De raad heeft op 23 maart 2017 (17rvs0022) besloten een exploitatiebijdrage 
vast te stellen tot € 337.250 per jaar voor een periode van 40 jaar (bij de 
rentestand van dat moment). Daarnaast heeft de raad besloten om in de 
begroting 2018-2022 een bedrag van € 742.000 opnemen als incidentele lasten. 

 



9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp: 
 

Alleen het Raadsvoorstel.  
Op de bijlagen ligt geheimhouding.  

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp: 
 

NB. Vermeld ten behoeve van de agendacommissie het aantal pagina’s van elk 
stuk. 

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie: 
 

Bijlage 1: Brief nadere onderbouwing bouwkosten van Achterhoek VO 
Bijlage 2: Financiële overwegingen en scenario’s 

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel? 
 

 

13 Portefeuillehouder: P. van de Wardt 
B. Kuster 
B. Hiddinga 

14 Programma- 
manager: 

B. Konings 

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf: 
 

G. van der Steen 
g.vandersteen@oude-ijsselstreek.nl 
(0315) 292 239 

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie: 
 

 

17 Opmerkingen 
agendacommissie: 
 

 

18 Opmerkingen 
raadsgriffie: 
 

 

 
 


