
De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem. 

 
 

 
 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 21 mei 2015 
NB. Vooraf wordt aan fractie – en collegeleden op aanmelding in de DRU een lichte maaltijd geserveerd. 

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

 
Overlegopstelling in cirkel met vaste microfoons en tribune Overlegopstelling in U-vorm met kleine tribune 

 

Van 20:00 tot 22:30 uur onder leiding van 

rotondevoorzitter Hiddinga achtereenvolgens 

(nota bene: aangegeven bespreektijden zijn richttijden): 

 

plm. drie kwartier: 1. Revitalisering/bestemmingsplan IJsselweide 

(portefeuillehouders Finkenflügel en Kuster); 

 

plm. drie kwartier: 2. Beleidsactualisatie 

plattelandsontwikkeling/vrijetijdseconomie 

(portefeuillehouders Finkenflügel en De Vreeze); 

 

plm. één kwartier: 3. APV (portefeuillehouder De Vreeze); 

 

plm. drie kwartier: 4. Regionale woonagenda 

(portefeuillehouder Finkenflügel). 

 

Van 20:00 tot 22:30 uur onder leiding van 

rotondevoorzitter Hengeveld achtereenvolgens 

(nota bene: aangegeven bespreektijden zijn richttijden): 

 

plm. vier kwartier: 5. Monitoring sociaal domein 

(portefeuillehouders Van de Wardt en mogelijk later ook Kuster). 

 

plm. vier kwartier: 6. Planvoorstel Stichting Freewheel i.o. 

(portefeuillehouder Kuster); 

 

plm. twee kwartier: 7. Financiering Jeugdhulp 

(portefeuillehouder Kuster). 

 

NB. Onderwerpen 5. en 7. in aanwezigheid van 

(plaatsvervangend) leden raadsprojectcommissie transitie & 

transformatie, uitgebreid tot drie leden per fractie. 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag 28 mei 2015 
IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

IN B-ZALEN 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 hierboven genoemde onderwerpen 1. 2. 3. 4. 6. en 7. 

 

en de rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerpen 

 

8. Aanwijzing Optimaal FM als lokale publieke media-instelling; 

9. Voorbereidingsbesluit gedeelte centrum Terborg 

 

en de vaste onderwerpen: 

 

10a. t/m e. Actieve informatieplicht (waaronder informatiememo’s over Duurzaamheidskader groenbeheer resp. CittaSlow), 

Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur. 

 

 

 

 

NB. Separaat ontvangen fractieleden een uitnodiging voor een gezamenlijke raadsbijeenkomst van de vier gemeenteraden van 

Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek over de voortgang omtrent de bedrijventerreinen in West-Achterhoek 

op dinsdag 26 mei 2015 om 20:30 uur. Locatie volgt.  

 
 


