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

 
 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 9 januari 2014 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 
Overlegopstelling in carré-vorm voor 24 personen. 

 
Van 20:00 uur – 21:15 uur informatieve beraadslaging over 

12. ICT visie en open source. Rotondevoorzitter: Ermers-Mulder. 
Portefeuillehouder: Alberse. 

 

IN LOUNGEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Open opstelling met lage tafels voor kringgesprek. 
 

Van 21:15 uur – 22:30 uur jaarlijks kringgesprek over 13. Integriteit onder leiding van de burgemeester. 
 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

## donderdag 16 januari 2014 
2011 IN CONFERERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK IN ZAAL BESCHUITBUS 

Overlegopstelling in cirkelvorm met tribune(s). Overlegopstelling in carré-vorm met tribune. 
 

Onder leiding van rotondevoorzitter Kuster achtereenvolgens: 
- Om 20:00 uur informatieve beraadslaging over 1. Evaluatie 

schulddienstverlening. Portefeuillehouder: Finkenflügel. 
- Aansluitend om plm. 20:30 uur informatieve bijeenkomst over 2. 

Stand van zaken Fidessa. Portefeuillehouder: Sluiter 
 

Onder leiding van rotondevoorzitter Van Groningen om 20:00 uur 
politieke beraadslaging over 

3. Beleidsplan wegen 2014-2018.  
Portefeuillehouder: Van Balveren. 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

## donderdag 23 januari 2014 
2011 IN CONFERERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in cirkelvorm met 2 publieke tribunes,  
met loopruimte om met microfoons snelle samenspraak te bewerkstelligen. 

 
Om 20:00 uur oriënterende beraadslaging met samenspraak over 

4. Optimale besturingsaanpak (met inleiding door prof. Boogers) in samenhang met 
5. Optimale gemeenteschaal (met inleiding door dhr. Marlet van Atlas voor Gemeenten). 

Rotondevoorzitter: Steentjes. 
Portefeuillehouder: Alberse. 

 
Programma: 

 
20:00 uur - Inleidingen Boogers en Marlet met hoofdpunten voor gesprek 
20:20 uur - Samenspraak met publiek in zaal o.l.v. ambtelijke gespreksleiders Lionarons, Van Urk, Videler (kernteam/griffie) 
21:00 uur - Raadsrotonde in één termijn voor voorbereiding raadsdebat tussen raadsfracties en college (10 minuten per fractie resp. college) 
22:00 uur - Afrondende samenspraak tussen publiek, raadsfracties en college aan vergadertafel. 

 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

30 donderdag  30 januari 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 onderwerp 3. en open raadsbehandeling met 
desgewenst uitspraken in raadsmoties o.l.v. plv. raadsvoorzitter Steentjes over de hiervoor genoemde onderwerpen 4. in samenhang met 5. 
 
en de volgende rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen: 
 
6. Bestemmingsplan Locatie Wilgenstraat 6 Ulft, School Ulft-Noord 
7. Intentieverklaring Netterden Zand en Grind 
8. Instelling burgervisitatiecommissie 
 
en de vaste onderwerpen: 
 
9a. t/m e. Actieve informatieplicht, Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur. 

 

 
 

NB. Aparte uitnodiging ontvangen de raadsleden voor een gezamenlijke informatieavond  

met de andere gemeenteraden over ontwikkelingen bedrijventerreinen West-Achterhoek 

op woensdag 22 januari 2014 om 19:30 uur in ‘s-Heerenberg. 


