
De rode nummers zijn de volgnummers in het raadsinformatiesysteem. 
 

 
 

 RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 9 april 2015 
VOORPROGRAMMA IN POPZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

THEATEROPSTELLING, GRATIS ENTREE 

+ katheder in de vergadercirkel en extra tribune  

Van 18:15 tot 19:30 uur: 1.  Aan de bak! 

 

Een hartverwarmende voorstelling over de Participatiewet en de Participatiesamenleving 

 

door medewerkers van Wedeo, mensen met een uitkering en leerlingen van praktijkschool Prakticon. 

 

IN CONFERENTIEZAAL DRU-CULTUURFABRIEK 

Open cirkel met vaste microfoons voor fractieleden en mobiele geluidsset voor rotondevoorzitter, en extra tribune. 
  

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

 

verdiepingsbijeenkomst over 2. Transitie en Transformatie Sociaal Domein. Portefeuillehouders: Kuster en Van de Wardt. 

Deelname door leden raadsprojectcommissie transitie & transformatie, aangevuld tot het gebruikelijke aantal van drie fractieleden per raadsfractie. 

Tevens tijdens een deel van het programma inbreng door een gericht aantal genodigden uit het werkveld. 

(NB. Tijdens deze raadsrotonde nog géén inspraak/samenspraak: 

daarvoor volgt later een brede conferentie van de raadsprojectcommissie en de portefeuillehouders met het werkveld.) 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 16 april 2015 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK 

Overlegopstelling in U-vorm en kleine tribune met zichtlijnen op presentatiemuur. 
  

Vanaf  20:00 uur onder leiding van rotondevoorzitter Winters voor achtereenvolgens: 

 

politiek voorbereidend beraad over 3. Bestemmingsplan Kom Sinderen 2015 en 4. Herziening grondexploitatie Kromkamp Sinderen. 

Portefeuillehouder: Finkenflügel; 

 

informatief beraad over 5. Visie op staal. Portefeuillehouder: Van de Wardt. 

 

RAADSROTONDE Oude IJsselstreek 

donderdag 23 april 2015 
IN ZAAL BESCHUITBUS DRU-CULTUURFABRIEK  

UITBUS DRU-CULTUURFABRIEK Overlegopstelling in U-vorm met kleine tribune. 
 

Vanaf  20:00 uur onder leiding van rotondevoorzitter Colenbrander voor achtereenvolgens: 

 

politiek voorbereidend beraad over 6. Nieuwe werkwijze veldonderhoud voetbalvelden. Portefeuillehouder: Kuster. 

 

politiek voorbereidend beraad over 7. Vrijetijdseconomie en plattelandsontwikkeling. Portefeuillehouders: Alberse en Finkenflügel. 

NB. Onder voorbehoud van tijdig gereed zijn van het raadsvoorstel, afhankelijk van reactieronde raadsfracties tot eind maart. 

 

RAADSVERGADERING Oude IJsselstreek 

donderdag 30 april 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 het hierboven genoemde onderwerpen 3. 4. 6. en 7. 

 

en het rechtstreeks in de raad geagendeerde onderwerp 

8. Verordening leerlingenvervoer 

 

en de vaste onderwerpen: 

9a. t/m e. Actieve informatieplicht,  Externe vertegenwoordigingen, Ingekomen stukken, Besluitenlijsten en Vragenhalfuur. 

 

 

 

 

NB. Separaat ontvangen raadsleden, fractieassistenten resp. collegeleden: 

● gerichte uitnodiging voor interne gespreksavond over armoede op 15 april (met voorbereiding gespreksleiders op 13 april) 

● uitnodiging voor raadswerkmiddag over en op het DRU Industriepark op; 

vrijdag 17 april van 13:00 tot 16:00 uur (met lunch vooraf om 12:00 uur). 

NB. Van donderdag 2 t/m woensdag 8 april is het Paasreces/Paasvakantie. 

  
 


