
De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem. 
 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 8 oktober 2015 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in cirkel met vaste microfoons en extra tribune 
 

Van 18:30 uur tot 20:00 uur onder leiding van rotondevoorzitter Hiddinga politiek voorbereidend overleg over 

1. Kadernota basismobiliteit Achterhoek (portefeuillehouder Kuster). 

 

Vanaf 20:00 uur onder leiding van rotondevoorzitter Van de Beek naar aanleiding van vorige rotondeberaad: 

raadplegend overleg met college, met inspraak/samenspraak mogelijkheid, over 

2. Voortgang subsidies 2016 (portefeuillehouder Kuster). Stukken worden nagezonden. 

 

BEGROTINGSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 15 oktober 2015 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in cirkel met vaste microfoons en tribune 
 

Vanaf 19:30 uur zoals gebruikelijk onder leiding van de plaatsvervangend raadsvoorzitter Menke politiek voorbereidend overleg over 

3. Tweede berap 2015; 

4. Gemeentebegroting 2016. 

In aanwezigheid van alle portefeuillehouders. 

 

RAADVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag 29 oktober 2015 
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 het hierboven genoemde onderwerp 1.  

en de rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen: 

5. Monumentensubsidieverordening 

6. Benoeming AB leden Euregio 

en de vaste onderwerpen: 

7 a. t/m e. Actieve informatieplicht, Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur. 

 

BEGROTINGSRAAD Oude IJsselstreek 

donderdag 3 + 5 november 2015 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

IN B-ZALEN DRU-CULTUURFABRIEKDebat-arena met tribune. Overige zalen beschikbaar voor fractieberaad en collegeberaad tijdens evt. schorsingen. 
 

Beide dagen om 19:30 uur raadsvergadering voor debat en besluitvorming over: 

3. Tweede berap 2015; 

4. Gemeentebegroting 2016; 

8. Belastingverordeningen (worden nagezonden). 

 

NB. 

Op dinsdag 3 november eerste termijn (algemene beschouwingen fracties en reactie college). 

Op woensdag 4 november gelegenheid voor fractieberaad. 

Op donderdag 5 november tweede termijn + besluitvorming. 

 

 

 

 

 

NB. Separaat ontvangen fractieleden bericht over: 
● interne informatiebijeenkomst over uitvoeringsplan VANG op 28 september 2015 van 19:00 – 21:00 uur; 

● interne informatiebijeenkomst over basismobiliteit op 30 september 2015 van 20:00 – 21:30 uur; 
● interne inloopavond voor technische vragen m.b.t. berap/begroting op dinsdag 6 oktober 2015 van 18:00 – 21:00 uur; 

● gezamenlijke raadsbijeenkomst bedrijventerreinen West-Achterhoek op 7 oktober 2015 van 20:00 – 22:00 uur; 
● interne informatiebijeenkomst op uitnodiging DRU Cultuurfabriek op 29 oktober 2015 van 18:30 – 19:30 uur. 

 

 

NB. 

Ring van IJzersteden van 30 september t/m 5 oktober 2015. 

Herfstreces van 17 t/m 25 oktober 2015. 
 


