De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem.

RAADSPROJECTCOMMISSIE
TRANSITIE & TRANSFORMATIE

extra woensdag

Oude IJsselstreek
10 september 2014

IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK
Overlegopstelling in U-vorm met de 6 commissieleden/vervangers en 2 portefeuillehouders + wat grotere publieke tribune.
Vanaf 20:00 uur beraadslaging onder leiding van Hengeveld over 1. Samen, voor elkaar, de concept beleidsnota voor de transities en transformatie
in het sociaal domein. Portefeuillehouders Kuster en Van de Wardt toetsen dit concept bij de raadsprojectcommissie naar aanleiding van het eerdere
werkoverleg ervoor met de commissie op 28 juli. Na de toetsing volgt het voorstel voor vaststelling in raadsvergadering 25 september.

RAADSROTONDE
donderdag

Oude IJsselstreek
11 september 2014

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK
IJsschotsopstelling met mobiele geluidset en voldoende stoelen voor genodigde geïnterviewden.
Om 20:00 uur presentatie door de Burgervisitatiecommissie en vervolgens onder leiding van Vesters en Van de Beek open gesprek over
2. Rapportage Burgervisitatiecommissie. Portefeuillehouders: Van de Wardt (P&O) en Alberse (inwonersparticipatie); hele college welkom.

RAADSROTONDE
extra dinsdag

Oude IJsselstreek
16 september 2014

LET OP: IN POLITIEBUREAU DE BLENK ULFT
Vergaderopstelling met presentatiemogelijkheid en plaats voor toehoorders.
Om 20:00 uur onder leiding van Hakvoort politiek voorbereidend overleg over
3. Veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan Oost-Nederland 2015-2018
en gelegenheid voor andere nadere informatie over openbare orde en veiligheid. Portefeuillehouder: Alberse.

RAADSROTONDE
donderdag

Oude IJsselstreek
18 september 2014

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK
Overlegopstelling in cirkel met vaste microfoons + tribune.

IN B-ZALEN DRU-CULTUURFABRIEK
Beschuitbus: losse tafels; andere B-zalen: carré’s.

Achtereenvolgens onder leiding van Hengeveld:
om 20:00 uur voorbereidend politiek overleg over
4. Besluitvorming samenwerking ISWI-Doetinchem-Wedeo
met portefeuillehouder Van de Wardt;

Vanaf 19:30 uur inloop/toelichting rond zaal Beschuitbus en om 20:00
uur informatief overleg onder leiding van Colenbrander en Sloots over
6. Kernenfoto’s met portefeuillehouder Finkenflügel;

aansluitend: politiek voorbereidend overleg over
5. Jaarrekening 2013 en begroting 2015 ISWI
met portefeuillehouder Van de Wardt.

aansluitend uiterlijk om 22:00 uur in zaal Broodtrommel politiek
voorbereidend overleg onder leiding van Colenbrander over
7. Omgevingsdienst Achterhoek (wijziging gemeenschappelijke regeling,
jaarstukken 2013, begrotingswijziging 2014 en begroting 2015)
met portefeuillehouder Finkenflügel.

RAADSVERGADERING
donderdag

Oude IJsselstreek
25 september 2014

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK
Debat-arena met tribune. Overige zalen beschikbaar voor fractieberaad en collegeberaad tijdens evt. schorsingen.
Om 20:00 uur raadsvergadering voor debat resp. besluitvorming over de hiervoor genoemde onderwerpen 1. 3. 4. 5. en 7.
en de volgende rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen:
8. Bestemmingsplan ‘Weg achter de Blenk’ Ulft;
9. Bestemmingsplan Multatulihof 16a Gendringen;
10. Controleprotocol jaarrekening;
11. Normenkader jaarrekening;
12. Jaarverslag en verordening Commissie Bezwaarschriften;
en de vaste onderwerpen:
13 a. t/m e. Actieve informatieplicht (waaronder memo’s watervoorziening brandweer en inkoop jeugdzorg),
Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur.

NB. Aparte uitnodiging ontvingen raadsleden en fractieassistenten voor een informatieavond voor vier gemeenteraden
inzake voortgang bedrijventerreinen West-Achterhoek, op woensdag 17 september om 19:30 uur in Wehl.

