
 

 

 

 

 

 

Programma informatieve en beeldvormende raad 7 april 2016 

 

 

 

Op donderdag 7 april 2016 is er een bijeenkomst voor de gemeenteraad om  

19.30 uur in het stadhuis. 

 

Informatieve raadsbijeenkomst 

 

19.30 uur, raadzaal  

Organisatiemodel Veilig Thuis Noord Oost-Gelderland 

Zie raadsmededeling 2016-23. Er wordt gewerkt aan een regionaal organisatiemodel. 

Het college neemt in mei een voorgenomen besluit. In het besluitvormingsproces heeft de raad 

gelegenheid tot het geven van wensen en bedenkingen. Het college neemt in juli een definitief 

besluit. 

 

19.30 uur, werkcafé 

Presentatie door de AGEM van het strategisch meerjarenplan 

  

 

korte pauze 

 

20.15 uur, raadzaal. Voorzitter S. Kroon, griffier M. Bolten 

Uitvoeringsagenda binnenstad 

Presentatie van de resultaten van de werkgroepen die met elkaar gewerkt hebben aan het tot 

stand brengen van de Uitvoeringsagenda binnenstad. 

- Film waarin de werkgroepen hun resultaten presenteren (15 minuten) 

- Gelegenheid tot het stellen van vragen aan leden van de werkgroepen ingedeeld naar:  

o Gastvrije stad 

o Achterhoekbeleving 

o Oude IJssel.  

 

korte pauze 

 

Beeldvormende raadsbijeenkomst  

21.30 uur, raadzaal. Voorzitter: S. Kroon, griffier M. Bolten 

 

Uitvoeringsagenda binnenstad 

In november 2015 heeft de raad de visie op de binnenstad vastgesteld. Daarbij zijn criteria 

bepaald waaraan plannen voor de binnenstad moeten voldoen. Hoofddoel is het versterken 

van de binnenstad. De criteria betreffen: aantrekkelijker maken van de binnenstad, toekomst-

bestendig zijn, meerwaarde centrum- en regiofunctie bereiken, versterken ’t Ei, verhogen 

bestedingen binnenstad. Met een groot aantal werkgroepen en opgehaalde ideeën uit de 

samenleving heeft het college aan deze uitvoeringsagenda gewerkt. Aan de hand van de drie 

pijlers van de visie - gastvrij, Achterhoekbeleving en Oude IJssel - beschrijft het college acties 

die in samenwerking met betrokken groepen en inwoners kunnen worden opgepakt.  

Het interactieve proces van samen uitvoeren gaat verder. Verschillende actoren zullen bij 

projecten/acties de trekkersrol vervullen. De gemeente faciliteert. Uitdragen van de visie en 

vasthouden van de rode draad gebeurt gezamenlijk. Er komt een binnenstadmonitor om de 

gestelde doelen te volgen. 


