
Inhoudsopgave raadsbundel  5e cyclus 2012 
 
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 
Nota bodembeheer en 
bodemkwaliteit regio 
Achterhoek 2012 

- 10 mei 20:00 uur in raadsvergadering 
Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek 

 

2 
Voorbereidingsbesluit 
centrum Terborg 

- 10 mei 20:00 uur in raadsvergadering 
Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek 

 

3 
Jaarrekening en 
begroting Stadsbank 
wordt zsm nagezonden 

- 10 mei 20:00 uur in raadsvergadering 
Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek  

4 
Aanpassing 
legesverordening 

- 10 mei 20:00 uur in raadsvergadering 
Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek 

 

5A Actieve informatieplicht  

5B 
Externe 
vertegenwoordigingen  

5C Ingekomen stukken  

5D Vragenhalfuur 

Bundelnummers 5 A t/m D: 
- 10 mei 20:00 uur in raadsvergadering 

Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek 

 

6 

Expertmeeting 
zwembadbesluitvorming 
wordt op 16 mei 
nagezonden 

- 24 mei 20:00 - 22:30 uur op raadsrotonde 
in Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek  

 

7 

Visie 
schuldhulpverlening 
wordt op 9 mei 
nagezonden 

- 31 mei 20:00 - 21:15  uur op raadsrotonde 
in zaal Beschuitbuis DRU-Cultuurfabriek 

 

8 

Veranderende vormen 
van dorpsparticipatie 
wordt op 9 mei 
nagezonden 

- 31 mei 21:15 - 22:30  uur op raadsrotonde 
in zaal Beschuitbuis DRU-Cultuurfabriek 

 

 

Nota bene. Apart van de raadsbundel ontvangen de raadsfracties uitnodigingen voor: 

● Expertmeeting WiFi in de openbare ruimte op woensdag 25 april.  

● Werkbezoek aan streekarchivaris op maandag 14 mei.  

● Werkbezoek aan De Rietborch op woensdag 16 mei.  

● Bezichtiging/rondwandeling Bomenbuurt/Vogelbuurt op woensdag 23 mei.  
 
Samenspraak en inspraak 
Bij raadsbijeenkomsten is samenspraak met en inspraak van inwoners mogelijk. U kunt ook zelf 
onderwerpen voorstellen om met de raad te bespreken. Spreektijd kunt u aanvragen via de 
raadsgriffie: telefoon (0315) 292 310 of griffie@oude-ijsselstreek.nl met vermelding van uw 
telefoonnummer. Het raadspresidium plant uw spreektijd in op een tijdig en nuttig moment. Dat kan 
eventueel een andere avond zijn, of aan het eind van een raadsrotonde. U krijgt daarover vooraf 
bericht. 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. 



RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

30 donderdag 10 mei 2012 

2010 IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK   

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

 20:00 uur raadsvergadering onder leiding van plaatsvervanger raadsvoorzitter Steentjes over: 

1. Nota bodembeheer en bodemkwaliteit regio Achterhoek 2012. 

2. Voorbereidingsbesluit centrum Terborg. 

3. Jaarrekening en begroting Stadsbank. 

4. Aanpassen legesverordening. 

5 a t/m d . Actieve informatieplicht, Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken en Vragenhalfuur. 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 24 mei 2012 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUUFABRIEK 

Theateropstelling met beamerprojectie, katheder en loopmicrofoons 

 20:00 - 22:30 uur expertmeting ten behoeve van 6. zwembadbesluitvorming. Gespreksleider: Finkenflügel. Portefeuillehouder: Van Balveren. 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 31 mei 2012 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in U-vorm met publieke tribune 

20:00 - 21:15 richtinggevend overleg over 7. Visie schuldhulpverlening. Voorzitter: Van de Wardt. Portefeuillehouder: Rijnsaardt. 

21:15 - 22:30 richtinggevend overleg over 8. Concept notitie veranderende vormen van dorpsparticipatie. 

Voorzitter: Van de Wardt. Portefeuillehouders: Rijnsaardt, Alberse. 

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

 

Nota bene. Apart van de raadsbundel ontvangen de  raasdsfracties uitnodigingen voor: 
●  Expertmeeting WiFi in de openbare ruimte op woensdag 25 april. 

●  Werkbezoek aan streekarchivaris op maandag 14 mei. Delegatieleider: Hofs. 

●  Werkbezoek aan De Rietborgh op woensdag 16 mei. Delegatieleider: Aalbers-Van Ham. 

●  Bezichtiging Bomenbuurt/Vogelbuurt op woensdag 23 mei. Gezamenlijke rondwandeling. 
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