De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem.

RAADSROTONDE
donderdag

Oude IJsselstreek
2 oktober 2014

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK
Overlegopstelling in cirkel met vaste microfoons + katheder in cirkel en extra tribune
+ katheder
in de vergadercirkel
en extra
Van 20:00 uur tot uiterlijk 21:15
uur informatieve
beraadslaging onder
leidingtribune
van rotondevoorzitter Winters over
1. 380 kvV-lijn, in aanwezigheid van TenneT. Portefeuillehouder: Van de Wardt.
Om 21:15 uur informatieve beraadslaging onder leiding van rotondevoorzitter Sloots over
2. Stadsherstel Terborg. Portefeuillehouder: Van de Wardt.

RAADSROTONDE
donderdag

Oude IJsselstreek
9 oktober 2014

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK
Overlegopstelling in cirkel met vaste microfoons + tribunes

IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK
Overlegopstelling in U-vorm met publieke tribune

Om 20:00 uur oriënterend overleg onder leiding van rotondevoorzitter
Hiddinga over 3. Stand van zaken sportpark IJsselweide, met
inspraak/samenspraak. Portefeuillehouder: Kuster.

Om 20:00 uur vergadering van de raadsprojectcommissie transitie &
transformatie (één deelnemer per fractie) onder leiding van Hengeveld
over 4. Uitvoeringsplan en verordeningen sociaal domein.
Portefeuillehouders: Van de Wardt (en Kuster voor zover mogelijk na
afloop sportpark IJsselweide, zie hiernaast).

RAADSROTONDE
extra maandag

Oude IJsselstreek
13 oktober 2014

IN DRU-CULTUURFABRIEK: CONFERENTIEZAAL, BESCHUITBUS, BRAADPAN, BROODTROMMEL, LOUNGEZAAL
Conferentiezaal:gespreksopstelling met mobiele geluidset + tribunestoelen op de vlakke vloer
Beschuitbus: U-vorm + publieke tribune. Overige zalen: carré.
Van 19:00 uur tot 22:30 uur onder leiding van voorzittersgroep Hengeveld, Hakvoort, Vesters, Van de Beek, Van der Meer en Sloots
oriënterende beraadslaging over 5. Quickscan Werkakkoord. In aanwezigheid van alle portefeuillehouders.

RAADSROTONDE
donderdag

Oude IJsselstreek
16 oktober 2014

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK
IN in
B-ZALEN
DRU-CULTUURFABRIEK
Overlegopstelling
cirkel met
vaste microfoons + katheder in cirkel.
Van 18:00 uur tot 19:15 uur informatieve inleidingen van accountant Bekker, provincieambtenaar mevr. Hollebrandse en teamleider mevr. Koppes
over 6. Werkwijze financieel toezicht en controle. Portefeuillehouder Finkenflügel. Gespreksleiding: griffier.
NB. Voor deelnemers wordt desgewenst een licht maaltijd geserveerd (na aanmelding bij de raadsgriffie).
Om 19:30 uur voorbereidende politieke beraadslaging onder leiding van plaatsvervangend raadsvoorzitter Menke over
7. Tweede berap 2014 en 8. Begroting 2015. In aanwezigheid van alle portefeuillehouders.

RAADSVERGADERING
donderdag

Oude IJsselstreek
30 oktober 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
4. Uitvoeringsplan en verordeningen sociaal domein
en de rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen
9.Controleprotocol jaarrekening;
10. Normenkader jaarrekening;
11. Wijziging marktverordening;
12. Onderzoek/ruiming niet gesprongen explosieven
en de vaste onderwerpen:
13 a. t/m e. Actieve informatieplicht, Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur.

NB. Aparte uitnodiging ontvangen raadsleden, fractieassistenten en collegeleden voor de raadswerkdag op 10 oktober 2014.

Op dinsdag 4 en donderdag 6 november 2014 zijn de raadsvergaderingen over 7. Tweede berap 2014 en 8. Begroting 2015.
Aanvang beide keren 19:30 uur in Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek.
Op dinsdag de algemene beschouwingen en op donderdag de tweede termijn en besluitvorming.

