
Inhoudsopgave raadsbundel  8e cyclus 2011 
 
Deze bundel bevat de volgende stukken. De nummering is gelijk aan de raadsrotonde-nummering. 
 
Eindtijdstippen van rotondebijeenkomsten zijn uiterste tijden. 
Indien eerder klaar met beraadslaging: koffie in de wandelgang!  
 
Alle bijeenkomsten zijn in de DRU Cultuurfabriek: Hutteweg 24, 7071 AB Ulft, Portiersgebouw, hoofdingang. 
 

 
Bundel 

nr. 

 
Onderwerp 

 
Bespreking op / in: 

 
Ruimte voor 
aantekening: 

1 Crisisorganisatie VNOG  

2 
Rampenbestrijding 
VNOG 

Bundelnummers 1 en 2: 
- 8 december 20:00 - 20:45 uur 

Beschuitbus DRU Cultuurfabriek.  

3 
Reikwijdte en 
detailniveau 
Windmolenpark Den Tol 

- 8 december 20:45 - 21:15 uur 
Beschuitbus DRU Cultuurfabriek 
(NB: zonder inspraak, 
wel verhelderingsvragen door fracties mogelijk) 

- 22 dec. in raadsvergadering DRU Cultuurfabriek 

 

4 
Onderzoek Wifi in de 
openbare ruimte 

- 8 december 21:15 - 22:00 
Beschuitbus DRU Cultuurfabriek. 

 

5 
Wmo en welzijn nieuwe 
stijl: Durf te vragen / 
Durf te geven 

- 8 december 20:00 - 22:00 
Loungezaal DRU Cultuurfabriek.  

6 
Toekomst basisscholen/ 
spreidingsbeleid 

- 15 december 20:00 - 21:00 
Loungezaal DRU Cultuurfabriek 

 

7 Integriteit 
- 15 december 21:00 - 22:30 

Loungezaal DRU Cultuurfabriek 
 

8A 

Verslag 
vertrouwenscommissie 
herbenoeming 
burgemeester 

- 22 december 19:00 - 19:30 uur in BESLOTEN 
raadsvergadering DRU Cultuurfabriek 

 

8B 
Aanbevelingsbesluit 
herbenoeming 
burgemeester 

- 22 december 20:00 uur in OPENBARE 
raadsvergadering DRU Cultuurfabriek 

 

9 

Strooibeleid (door 
presidium aangehouden 
in raadsvergadering van 
1 decembr) 

- 22 december 20:00 uur in 
raadsvergadering DRU Cultuurfabriek 

 

10 
Belastingverordeningen 
2012 

- 22 december 20:00 uur in 
raadsvergadering DRU Cultuurfabriek 

 

11 

Wijziging 
samenwerkingsregeling 
Regio Achterhoek i.v.m. 
Erfgoedcentrum 

- 22 december 20:00 uur in 
raadsvergadering DRU Cultuurfabriek 

 

12A Actieve informatieplicht  

12B 
Externe 
vertegenwoordigingen 

 

12C Ingekomen stukken  

12D Vragenhalfuur 

Bundelnummers 12A t/m D: 
- 22 december 20:00 uur 

in raadsvergadering DRU Cultuurfabriek 

 
 
Samenspraak en inspraak 
Bij raadsbijeenkomsten is samenspraak met en inspraak van inwoners mogelijk. Spreektijd kunt u 
aanvragen via de raadsgriffier: telefoon 0315 292310 of 06 83161706 of j.vanurk@oude-
ijsselstreek.nl. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen om met de raad te bespreken. Het 
raadspresidium bepaalt wanneer en hoeveel spreektijd wordt toegekend. Op het spreekrecht zijn twee 
uitzonderingen: als u een politieke groepering vertegenwoordigt of als u belanghebbende bent in een 
procedure waarin uw belang al juridisch gewaarborgd is, zoals bij bestemmingsplannen.  
 
Inloop publiek: Raadsbijeenkomsten beginnen om 20:00 uur en zijn toegankelijk voor publiek. Vanaf 
ongeveer 19:30 uur zijn er raadsleden aanwezig voor ontmoeting. De inloop is in de wandelgang bij 
de conferentieruimte van de DRU Cultuurfabriek. De openbare raadsvergaderingen zijn in de grote 
conferentiezaal. Andere raadsbijeenkomsten ook in andere zalen. 



LET OP: GECORRIGEERDE VERSIE M.B.T. PORTEFEUILLEHOUDERS EN VERGADERZALEN OP 8 DECEMBER 
 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

## donderdag  8 december 2011 
2011 IN LOUNGEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK           ����  IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in U-vorm met publieke tribune Presentatie-opstelling in gebogen rijen 
 

20:00 - 20:45 raadplegend overleg over beleidsplannen die 20 

december in het VNOG-bestuur op de agenda staan 

1.  Crisisorganisatie en 2. Rampenbestrijding. 

Voorzitter: Steentjes. Portefeuillehouder: Alberse. 

 

 

20:45 - 21:15 politiek voorbereidend overleg over 

3. Advies reikwijdte en detailniveau Windmolenpark Den Tol. 

Voorzitter: Menke. Portefeuillehouder: Haverdil. 

NB. Geen inspraak (juridische gewaarborgde procedure); wel 

gelegenheid om als fracties desgewenst verheldering te vragen aan 

indieners zienswijzen. 

 

 

21:15 - 22:00 politiek overleg over 

4.  Collegememo onderzoek Wifi in de openbare ruimte. 

Voorzitter: Van Groningen. Portefeuillehouder: Van 

Balveren/Haverdil. 

 

 

20:00 - 22:00 informatief overleg over 

5. Wmo en welzijn nieuwe stijl: Durft te vragen / Durf te geven. 

Voorzitter: Van der Meer-Schepers. 

Portefeuillehouders: Rijnsaardt en Sluiter-Kuilwijk. 

Met presentatie op basis van inleiding wethouder Van Dijk / 

Doetinchem in kader gezamenlijk beleidstraject. 

 

 

 RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

30 donderdag  15 december 2011 
2010 IN LOUNGEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in gebogen rijen 

  
20:00 - 21:00 uur informatief overleg over 6. Toekomst basisscholen/spreidingsbeleid. 

Voorzitter: Hengeveld. Portefeuilleouder: Sluiter-Kuilwijk. 

Met inleiding door Frans Stieber over de keuzes lokaal/bovenlokaal resp. enkele/samenwerkende schoolorganisatie(s). 

 

 
21:00 - 22:30 jaarlijks eindejaarsgesprek met betrekking tot 7. Integriteit.  

Kringgesprek van fracties met burgemeester en raadsgriffier. 

 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag 22 december 2011 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUUFABRIEK.  

Debat-arena met tribune. NB. Overige zalen beschikbaar voor fractieberaad en collegeberaad tijdens evt. schorsingen. 
  

besloten raadsvergadering onder leiding van plaatsvervangend raadsvoorzitter van 19:00 tot 19:30 uur over: 

 

8A.   Verslag vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester (conform verordening beraadslaging over dit verslag in 

beslotenheid/geheimhouding met deelname aan de vergadering door de burgemeester; verslag wordt nagezonden); 

pauze van 19:30 tot 20:00 uur, inloop openbare raadsvergadering vanaf 19:30 uur 
 
openbare raadsvergadering vanaf 20:00 uur over: 

 

8B.   Aanbevelingsbesluit herbenoeming burgemeester (onder leiding van plaatsvervangend raadsvoorzitter; voorstel wordt nagezonden); 

 

en voor debat resp. besluitvorming over het hiervoor genoemde voorstel 

 

3. Advies reikwijdte en detailniveau Windmolenpark Den Tol; 

 

en de rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen: 

 

9. Strooibeleid (door presidium aangehouden in raadsvergadering van 1 december) 

10. Belastingverordeningen 2012 (worden nagezonden in separate bundel); 

11. Wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek i.v.m. Erfgoedcentrum; 

12 A t/m D. Actieve informatieplicht, Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken en Vragenhalfuur 

 (bij actieve informtieplicht mededeling verklaringen geen bedenking). 

 
 

De rode nummers komen overeen met de volgnummers in de raadsbundel. 
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