Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten
op 10 april 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
aan de Markt te Aalten.
Voorzitter:

de heer mr. A.B. Stapelkamp

Griffier:

de heer M.A.J.B. Fiering

Notulist:

mevrouw E.J.A.H. Smit

Aanwezig zijn de leden:
CDA: de heren R.J.M Smit, G.J. Assink, B.G.J. Mateman, F.B. Diersen, J.FJ.A. van
Geenen en mevrouw Z.E. van Alstede.
Progressieve Partij: de heer L. Weevers en mevrouw E.E. Diepenbroek.
GemeenteBelangen: de heren A. Walter, H.J. Rijks, H.J. Groters, L.J. van den Berg en
mevrouw M.B.J. Rensink-Althof.
VVD: de heren M.J. Veldhuizen, H.H. Navis, H.W. Hartemink.
CU: de heer J. Pennings.
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging: de heer H.J. Meerdink.
D66: de heer A. van der Graaff en mevrouw G.J.S. Brezet.
Verder aanwezig:
Wethouder Kok, wethouder Rijks, wethouder Wiltink en wethouder Nijland.
Afwezig met kennisgeving:
De heer J.C. Wikkerink (Progressieve Partij)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur, verzoekt iedereen te gaan staan en een
ogenblik stilte in acht te nemen. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragenuurtje
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4.

Voorstel tot benoemen van diverse fractievertegenwoordigers.
Mevrouw M.G.J. Rensink-Althof (voorzitter commissie geloofsbrieven):
Geachte raad, college burgemeester en wethouders en alle overige aanwezigen.
Het is de taak van de commissie geloofsbrieven om de geloofsbrieven van de kandidaatfractievertegenwoordigers te onderzoeken.
Uw raad heeft in uw vergadering van 3 april jl. de commissie geloofsbrieven ingesteld.
De commissie geloofsbrieven is gisteren bijeen geweest. De ingediende geloofsbrieven zijn
getoetst aan de Gemeentewet en aan de Verordening op de vergaderingen en organisatie van
de werkzaamheden van de gemeenteraad.
Ik kan u mededelen dat er geen zaken in de geloofsbrieven zijn aangetroffen die de benoeming
tot fractievertegenwoordiger in de weg staan.
Wij stellen uw raad voor om de volgende personen te benoemen tot fractievertegenwoordiger:
Namens het CDA:
Mevr. Zeevalkink-Keuper en de heren Te Brake en Dikschei.
Namens GemeenteBelangen:
Mevr. Aalders en de heren Bulsink en Jacobsen.

Namens de VVD:
Mevrouw Oonk en de heren P. en H. Eijkelkamp
Namens de Progressieve Partij:
De heren Boerendonk, Migchelbrink en Stronks
Namens D66:
Mevr. Dragt- Aalders en de heer Hollema
Namens de ChristenUnie:
Mevrouw Noorman en de heren Holtman en Logmans
Namens HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging:
Mevrouw Jansen en de heren Ebbers en Smits
Ik dank U.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.
5.

Eed of verklaring en belofte van de fractievertegenwoordigers.
De voorzitter meldt dat de heer Tobias Holtman vandaag verhinderd is. In de volgende
raadsvergadering zal de heer Holtman beëdigd worden.
De voorzitter bedankt mevrouw Rensink en de commissie voor het gedane werk.
Net als voor de vorige week geïnstalleerde raadsleden geldt ook voor u als
fractievertegenwoordigers dat u uw werkzaamheden pas kunt aanvatten nadat u een eed heeft
afgelegd of een belofte heeft gedaan. De raad heeft aangegeven dezelfde eisen aan
fractievertegenwoordigers te stellen als die gelden voor de raadsleden.
Die eed of belofte is van betekenis, die geeft aan dat u een bijzondere taak en
verantwoordelijkheid op uw schouders krijgt en dat u zich daarvan bewust bent. Er zitten twee
elementen is. Eerst een zogenaamde zuiveringseed waarin u verklaart geen giften of beloften te
hebben gedaan om als fractievertegenwoordiger benoemd te worden en dat u dat ook in de
toekomst niet zult doen in de uitoefening van uw werkzaamheden.
Het tweede deel is de zogenaamde ambtseed waarin u verklaart dat u zich in zult inzetten als
fractievertegenwoordiger en dat u zich daarbij zult houden aan de Grondwet en de wetten van
dit land. Die verplichting geldt natuurlijk voor een ieder maar spreekt dat nog eens nadrukkelijk
uit, het is u menens. Het is dus niet alleen een eer, er gaan ook wettelijk verplichtingen voor u
gelden.
Naast deze wettelijk voorgeschreven eed of belofte is er nog een door de Gemeentewet
verplicht gestelde Gedragscode. In 2015 heeft de vorige raad een nieuwe Gedragscode vast
gesteld. U heeft allen al uw handtekening gezet onder een verklaring dat u zich daar aan
gebonden acht.
EED / DE VERKLARING EN BELOFTE
"Ik verklaar en beloof/zweer dat ik, om tot fractievertegenwoordiger benoemd te worden,
rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb
gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof/zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks
noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik verklaar en beloof/zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal
nakomen en dat ik mijn plichten als fractievertegenwoordiger naar eer en geweten zal
vervullen.

Mevr. G. (Gea) Aalders
GemeenteBelangen

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. R. (Rob) Boerendonk
Progressieve Partij

Dat verklaar en beloof ik.
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Dhr. A.H.M. (André) te Brake
CDA

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. J.J. (Jan) Bulsink
GemeenteBelangen

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. P.J.T. (Quinten) Dikschei
CDA

Zo waarlijk helpe mij God
almachtig.

Mevr. I. (Imalda) Dragt- Aalders
D66

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. N. (Niek) Ebbers
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. H.J.A. (Henk) Eijkelkamp
VVD

Zo waarlijk helpe mij God
almachtig.

Dhr. P.S. (Paul) Eijkelkamp
VVD

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. J.S. (Jeroen) Hollema
D66

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. J. (Jaap) Jacobsen
GemeenteBelangen

Dat verklaar en beloof ik.

Mevr. A. (Annique) Jansen
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. H. (Hans) Logmans
ChristenUnie

Zo waarlijk helpe mij God
almachtig.

Dhr. G.H. (Gerrit) Migchelbrink
Progressieve Partij

Dat verklaar en beloof ik.

Mevr. J.L (Hanny) Noorman
ChristenUnie

Zo waarlijk helpe mij God
almachtig.

Mevr. L.M.E. (Linda) Oonk
VVD

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. E. W. (Eddy) Smits
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging

Dat verklaar en beloof ik.

Dhr. T.G.J. (Gerrit) Stronks
Progressieve Partij

Dat verklaar en beloof ik.

Mevr. G.J. (Trudi) Zeevalkink-Keuper
CDA

Zo waarlijk helpe mij God
almachtig.

De voorzitter: Gefeliciteerd met uw benoeming, succes en voldoening bij uw werk toegewenst.
Ook voor u een cadeau, het boek over de geschiedenis van de gemeenteraad.
6.

Voorstel tot benoemen van de leden van de rondetafelgesprekken.
Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.
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7.

Voorstel tot benoemen leden van de Werkgroep Financiën.
Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

8.

Voorstel tot benoemen leden van de Raadswerkgroep Rekenkamercommissie AOGW.
Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

9.

Voorstel tot benoemen leden Internationale Adviescommissie Stadt Bocholt/gemeente
Aalten.
Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

10.

Voorstel tot het opstellen van een zo breed mogelijk raadsprogramma onder leiding van
een externe procesbegeleider.
Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.

11.

Sluiting.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 19.45
uur.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Aalten in de openbare raadsvergadering van
22 mei 2018.

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

mr. A.B. Stapelkamp
voorzitter
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