
De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem. 
 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 5 juni 2014 
IN CONFERENTIEZAAL EN EVT. ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

Conferentiezaal: ijsschotsopstelling. Beschuitbus: overlegopstelling in U-vorm voor 24 personen plus kleine tribune. 
 

Vanaf 20:00 uur in de Conferentiezaal informatieve beraadslaging en raadpleging over 1. Thema’s sociaal domein 

onder leiding van Van de Beek (Conferentiezaal) en evt. Hengeveld (Beschuitbus). 

Portefeuillehouders: Kuster (jeugd en waarnemend zorg) en Van de Wardt (arbeidparticipatie). 

Nota bene: ten aanzien van 2. Participatiewet is er een raadsvoorstel waarover ter vergadering kan worden afgesproken 

de voorbereidende beraadslaging daarover te houden in een afzonderlijk rotondesessie in de Beschuitbus. 

De start in de Conferentiezaal is in elk geval gezamenlijk in verband met de samenhang. 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 12 juni 2014 
IN LOUNGEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Presentatieopstelling met losse tafels voor 30 personen. 
 

Vanaf 19:00 tot 20:00 uur informatieve resp. voorbereidende beraadslaging onder leiding van Vesters over: 

3. Kwaliteitsproject Brandweer MOED met inleiding door VNOG, portefeuillehouder: Alberse; 

4. Jaarstukken VNOG, portefeuillehouder: Alberse. 

 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag 12 juni 2014 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

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

Om 20:00 uur onder leiding van plaatsvervangend raadsvoorzitter Menke raadsdebat over: 

5. Aftreden wethouder Berens. 

NB. Fracties dienen ruim vooraf hun vragen in (afspraak presidium 26 mei). 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 12 juni 2014 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in U-vorm voor 24 personen plus kleine tribune. 
 

Aansluitend aan raadsvergadering voorbereidende beraadslaging onder leiding van Vesters over: 

6. Uitvoeringsagenda Achterhoek 2020, portefeuillehouder: Alberse; 

7. Jaarstukken regio Achterhoek, portefeuillehouder: Alberse; 

8. Jaarstukken Wedeo, portefeuillehouder: Van de Wardt; 

9. Jaarstukken Stadsbank: portefeuillehouder: Van de Wardt. 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 19 juni 2014 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in cirkel met vaste tribune. 
 

Om 20:00 uur onder leiding van plaatsvervangend raadsvoorzitter Menke voorbereidende beraadslaging over 
10. Jaarrekening 2013, portefeuillehouder Finkenflügel en overigens overige collegeleden; 

11. Eerste berap 2014, portefeuillehouder Finkenflügel en overigens overige collegeleden. 

NB. Over de voorjaarsnota volgt nader bericht college in relatie tot collegestart en proces/werkakkoord. 

 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag  26 juni 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 de hiervoor genoemde onderwerpen 2. 4. 6. 7. 8. en 9. 

 



en de volgende rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen: 

 

12. Bestemmingsplan Winkelcentrum de Blenk, fase 1 

13. Tweede wijziging legesverordening 2014 

14. Aanwijzing afgevaardigden in besturen externe vertegenwoordigingen 

 

en de vaste onderwerpen: 

 

15 a. t/m e. Actieve informatieplicht (waaronder memo schulddienstverlening), 

Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur. 

 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag  3 juli 2014 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

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

Om 20:00 uur debat en besluitvorming over 

10. Jaarrekening 2013 en 11. Eerste berap 2014. 

 

 

 

 

NB. Aparte uitnodiging ontvangen raadsleden, fractieassistenten en collegeleden voor: 

● raadsbuitendag over gemeentelijk beheer, wegenschouw en dorpsschouw op vrijdag 20 juni van 9:30 uur tot vroege avond; 

● ontmoeting en overleg met gemeenteraad Emmerich op dinsdag 24 juni van 19:00 tot 21:30 uur op het DRU-Park. 

 
 


