
VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL BUNDELNR. 3A 

 
Onderwerp: 
 

Collegeprogramma en jaarschijf 2011 "Doorzetten" 

Voor welke 
raadscyclus: 
 

Extra raadsvergadering 26 augustus 2010. 

 Raadsrotonde in Drufabriek  

 Gemeenteraadsvergadering in Drufabriek 

Agendering: 

 Werkbezoek op locatie 

 Bespreken 

 Kennis van nemen 

 Richting geven aan kaderstelling 

 Controleren 

Behandelwijze: 

 Vaststellen door gemeenteraad 

 half uur 

 drie kwartier 

 vijf kwartier 

 twee uur 

Indien raadsrotonde, 
hoeveel behandeltijd 
is naar schatting 
nodig: 

 twee en een half uur 

Samenvatting 
hoofdpunten: 
 

Op 1 juli debatteerde de gemeenteraad in eerste termijn over het 
collegeprogramma en de jaarschijf 2011. Op 26 augustus wordt het debat 
voortgezet en afgerond. Het college heeft op 1 juli vragen gesteld aan de 
gemeenteraad als leidraad voor het debat.  

Aan raadsleden mee 
te zenden stukken: 

B&W-presentatie van 1 juli 2010 met vragen aan de gemeenteraad. 

Achterliggende 
stukken: 
 

- Collegeprogramma + jaarschijf 2011 "Doorzetten". 
- Raadsverslag 1 juli 2010 (eerste termijn). 
 
 

Is er behoefte aan 
een mondelinge 
inleiding/ toelichting: 
 

N.v.t. 

Zijn er burgers, 
bedrijven, 
organisaties die 
bericht van 
raadsbehandeling 
moeten krijgen? 

N.v.t. 
 

Opmerkingen 
van het Presidium: 

N.v.t. 

Portefeuillehouder: J.P.M. Alberse (bestuurscoördinatie), G.A. van Balveren (financiën) 

Meer informatie bij:  G.T. Tamminga, gemeentesecretaris, 0315 292320 of 
g.tamminga@oude-ijsselstreek.nl 
 

Opmerkingen 
raadsgriffie 

De raad kan zijn opvattingen over het collegeprogramma en de jaarschijf 2011 
desgewenst vastleggen in motie(s) als richtsnoer voor het college bij de 
uitwerking van het beleid en de begroting. 
De orde van het debat zal vooraf met de burgemeester en de fractievoorzitters 
worden gewisseld. 

  

 



Bijgevoegd is de B&W-presentatie van 1 juli 2010. 
 
Daarin stelt het college de volgende vragen aan de raad als leidraad voor het 
raadsdebat. 
 
1 Deelt de raad de voorgestelde context en de opgave die ons wordt 

gesteld? 
 
2 Herkent u de trends en ontwikkelingen die op ons afkomen? 
 
3 Kunt u instemmen met de ambitie van het college om de bevolking en de 

voorzieningen op peil  te houden?   
 
4 Heeft u nog andere suggesties die daarbij een rol kunnen spelen?  
 
5 Hoe staat u tegenover de ambities van het college: 
- Winkel op orde; 
- Leefomgeving in kernen spic en span; 
- Samenwerking op alle fronten; 
- Samenwerking met alle mogelijke partners. 
 
6 Het college wil de organisatie aanpassen aan de urgentie van 

bovenstaande prioriteiten. Deelt u dat standpunt?   
 
7 Bieden de financiële situatie en het nieuwe begrotingsbeleid voldoende 

perspectief om onze ambities te realiseren en negatieve trends te keren? 
 
8 Is de voorgestelde organische omvorming van de organisatie goed 

toegesneden op  haar (nieuwe) taken? 
 
 
 


