
De aangegeven tijden zijn richttijden.    De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem. 

 
 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 6 februari 2014 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in carrévorm (evt. publiek aan tafel: samenspraak). 
 

Onder leiding van rotondevoorzitter Kuster: 
 

Om 20:00 uur korte rotondetoets van zienswijzen over 1. Bestemmingsplan Kom Silvolde, Terborgseweg en Lichtenbergseweg 
en 2. Bestemmingsplan Kom Varsseveld locatie Breukelaarweg; prt.fhdr: Haverdil. 

 
aansluitend om plm. 20:15 uur informatieve beraadslaging over 3. Armoedebeleid; portefeuillehouder: Finkenflügel. 

 
aansluitend uiterlijk om 21:15 uur open gesprek met raadsprojectgroep groen (Vossers/Hakvoort/Van Groningen/Rehé) 

over 4. Groenbeleid; portefeuillehouder: Finkenflügel. 
 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

## donderdag 13 februari 2014 
2011 IN CONFERERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Opstelling met losse tafels met loopmicrofoons. 
 

Onder leiding van rotondevoorzitter Steentjes: 
Om 20:30 uur (dus een half uur later dan normaal): oriënterende beraadslaging over 5. Regio-agenda 2014 – 2018 

in aanwezigheid van Liesbeth Spies, voorzitter stuurgroep Achterhoek Agenda 2020 
 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

## donderdag 20 februari 2014 
2011 IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in U-vorm met kleine tribune aan de deurkant. 
 

Onder leiding van rotondevoorzitter Ermers-Mulder: 
Om 20:00 uur informatieve beraadslaging voor 6. Verkenning gezamenlijke uitvoering Participatiewet; 

portefeuillehouder: Finkenflügel. 
 

BIJZONDERE RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag 27 februari 2014 
IN CONFERERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Debat-arena met tribune. 
 

Van 16:00 tot 17:00 uur bijzondere raadsvergadering met Commissaris van de Koning C.G.A. Cornielje over 7. De betrokkenheid van provincie en 
gemeente bij werkgelegenheid (Menke), mobiliteit/bereikbaarheid (Kuster), landbouwbeleid (Canter Cremers) en gemeentelijke 

samenwerking/netwerkbestuur (Van de Wardt). De onderwerpen worden naar voren gebracht door de tussen haakjes genoemde fractievoorzitters. 
 

Tussen de bijzondere en gewone raadsvergadering op 27 februari is er voor de fractie- en collegeleden en de bij de bijzondere 

raadsvergadering aanwezige ambtenaren om 17:30 uur een eenvoudig buffet in Het Schaftlokaal (informele afsluiting raadsperiode). 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

30 donderdag  27 februari 2014 
2010 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 hiervoor genoemde onderwerpen 1. en 2. 
 en de volgende rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen: 

8. Criteria voor leefbaarheidsbudgetten en 9. 1e wijziging legesverordening 2014 
plus de vaste onderwerpen: 

10a. t/m e. Actieve informatieplicht, Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur. 
 

 


