
De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem. 
 

 

 
 RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 4 december 2014 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK      NB. AANGEGEVEN TIJDEN ZIJN RICHTTIJDEN 

Overleg-opstelling in U-vorm met kleine publieke tribune 

+ katheder in de vergadercirkel en extra tribune  

Om 20:00 uur oriënterende beraadslaging onder leiding van rotondevoorzitter Van de Beek over 

 1. Uitwerking adviezen Burgervisitatie. Portefeuillehouder: Van de Wardt (P&O), Alberse (participatie). 

NB. Leden en externe begeleider Burgervisitatiecommissie worden genodigd. 

 

 

Om 21:00 uur informatieve beraadslaging onder leiding van rotondevoorzitter Hengeveld over 

 2. Verordeningen Participatiewet en uitvoeringsplan fusieorganisatie Oude IJsselstreek/Doetinchem. Portefeuillehouder: Van de Wardt. 

NB. Besluitvorming is aangelegenheid Wgr-bestuur resp. colleges. 

 

 

Om 21:45 uur politiek voorbereiden overleg onder leiding van rotondevoorzitter Van de Beek over  

3. Herziening grondexploitaties Essenkamp, Eskopje en Vd Pavert. Portefeuillehouder: Finkenflügel. 

NB. Indien bespreking wenselijk is over geheime stukken, dan achter gesloten deuren. 

 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag 11 december 2014 
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 3. 

en de rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen 

4. Bestemmingsplan Luxor Hoek Ir. Sassenstraat-Roggestraat Ulft;  

5. Verordeningen Onderwijshuisvesting; 

6. 22ste wijziging samenwerkingsregeling Regio Achterhoek; 

en de vaste onderwerpen: 

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

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 8 januari 2015 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

IN B-ZALEN DRU-CULTUURFABRIEK Overleg-opstelling in U-vorm met kleine publieke tribune. 
 

Van 19:30 (!) tot uiterlijk 20:30 uur politiek voorbereidend overleg onder leiding van rotondevoorzitter Hakvoort over 

8. Evaluatie 2010 – 2014 en benoeming voorzitter en leden rekenkamercommissie. 

NB. Ter voorbereiding van raadsbehandeling in de raadsvergadering van 29 januari 2015. 

 

IN LOUNGEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Gesprekskring met stoelen zonder tafels. 

Om 20:30 uur jaarlijks open gesprek onder leiding van de burgemeester over 9. Integriteit in het raadswerk. 

Deelname door raadsleden en fractieassistenten. 

 

 

 

NB. Separate uitnodigingen ontvangen raadsleden, fractieassistenten resp. collegeleden voor: 

● informatiebijeenkomst over toekomstbestendigheid voortgezet onderwijs op 1 december om 19:45 uur; 

● informatiebijeenkomst over breedband buitengebied op 9 december om 19:30 uur; 

● informatiebijeenkomst over DRU Cultuurfabriek op 11 december om 18:30 uur. 

  
 


