
Raadsbijeenkomsten begrotingscyclus 2013 
 
Alle bijeenkomsten zijn in de DRU Cultuurfabriek: Hutteweg 24, 7071 AB Ulft, Portiersgebouw, hoofdingang. 
Let op: de bijeenkomsten in de begrotingscyclus beginnen steeds om 19:30 uur. 
 

Bundel 
nr. 

 
Onderwerp 

 
Bespreking op / in: 

 
Ruimte voor 
aantekening: 

1 Tweede Berap 2013 

- 31 oktober 19:30 uur politieke beraadslaging in 
raadsrotonde Conferentiezaal DRU Cultuurfabriek 

- 5 november 19:30 uur eerste termijn in 
raadsvergadering Conferentiezaal DRU 
Cultuurfabriek 

- 7 november 19:30 uur tweede termijn en 
besluitvorming in raadsvergadering 
Conferentiezaal DRU Cultuurfabriek 

 
Spreekvolgorde: 
CDA 
Lokaal Belang 
D66 
PvdA  
VVD 
College 

 
 

 

Gemeentebegroting 
2014 incl. ingekomen 
stukken daarover 
 
 

- 31 oktober 19:30 uur politieke beraadslaging in 
raadsrotonde Conferentiezaal DRU Cultuurfabriek 

- 5 november 19:30 uur eerste termijn in 
raadsvergadering Conferentiezaal DRU 
Cultuurfabriek 

- 7 november 19:30 uur tweede termijn en 
besluitvorming in raadsvergadering 
Conferentiezaal DRU Cultuurfabriek 

 
Spreekvolgorde: 
CDA 
Lokaal Belang 
D66 
PvdA  
VVD 
College 

 

 

2 

 
Een overzichtelijke weergave van de gemeentebegroting staat op internet: 

 oude-ijsselstreek.begrotinginbeeld.nl (zonder www ervoor). 
 

 
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:.Vanaf ongeveer een half uur voor aanvang 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. 


