Notulen van de openbare vergadering van de raad van de
Gemeente Aalten op 3 juli 2018 om 19:30 uur in het gemeentehuis
aan De Markt 7 te Aalten.

Voorzitter

: de heer mr. A.B. Stapelkamp, burgemeester

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.F.J.A. van Geenen en
mevrouw Z.E. van Alstede.
VVD: de heren M.J. Veldhuizen, H.H. Navis en H.W. Hartemink.
ChristenUnie: de heer J. Pennings.
Progressieve Partij: de heren J.C. Wikkerink, L. Weevers en
mevrouw E.E. Diepenbroek.
Gemeente Belangen: de heren A. Walter, H.J. Rijks, L.J. van den Berg, H.J. Groters en mevrouw
M.B.J. Rensink-Althof.
Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging: de heer H.J. Meerdink.
D66: de heer A. Van der Graaff en mevrouw G.J.S. Brezet.
Verder aanwezig:
Wethouder H. Wiltink, wethouder T.M.M. Kok, wethouder J.M. Nijland en wethouder H.J. Rijks.
Afwezig met kennisgeving: --

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.
Voorstemmer: de heer F.B. Diersen
Volgorde van sprekers: VVD, CDA, HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging,
GemeenteBelangen, D66, Progressieve Partij, ChristenUnie.

2.

Vaststelling van de agenda.
Er is een gewijzigde agenda toegezonden. Daarnaast is door de fractie van de VVD een
motie vreemd aan de agenda ingediend inzake Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.
De voorzitter stelt voor deze motie als agendapunt 6a te behandelen.
Met bovenstaande wijziging wordt de aangepaste agenda vastgesteld.

3.

Vragenuur.
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over voormalig pand Bulten aan de
Stationsstraat te Aalten. De heer Assink zegt dat er op korte termijn iets moet gebeuren.
Wethouder Kok zegt in voorbereiding te zijn met de evaluatie van de Welstandsnota. In die
evaluatie wordt ook excessenregeling opgenomen. De verwachting is dit in
september/oktober in de raad vast te kunnen stellen. Die excessenregeling houdt in dat wij
eigenaren van panden, die de panden zo verwaarlozen dat zij qua uitstraling niet meer
passen in de omgeving, op basis hiervan kunnen aanschrijven en zelfs Bestuursdwang
kunnen toepassen. Ter voorbereiding van die excessenregeling zullen wij met die eigenaren
in gesprek gaan. Wij hopen hen te kunnen bewegen om deze toestand op te heffen. Wij gaan
ermee aan de slag. Vooruitlopend op de excessenregeling.
De fractie van D66 heeft vragen gesteld over de oproep van Liander inzake heroverwegen
gasaansluitingen voor alle nieuwbouw van 1 juli 2018.
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Wethouder Kok. De regeling is sinds kort van kracht en bekend gemaakt. Wij hebben nog
geen inventarisatie gedaan welke woningen hier allemaal onder vallen. Wat wij wel doen is
met initiatiefnemers - die een overeenkomst met de gemeente (moeten) sluiten- contact
opnemen dat we gasloos gaan bouwen. Dit is vooruitlopend op deze regeling. Wij hebben
nog niet in beeld welke consequenties het heeft voor de afgegeven vergunningen die nog niet
gebouwd zijn. Wij vragen (voor het nieuwe college) tijd om dit te inventariseren. Het
uitgangspunt is dat het verstandig is om hier nu al op aan te sluiten. Dus niet meer met een
gas aansluiting te bouwen. Dit wil niet zeggen dat het gasnet, dat overal ligt, niet meer
gebruikt zal gaan worden. In de toekomst zullen er nog wel ontwikkelingen zijn waarvoor wij
het gasnet nog wel nodig zullen hebben. Maar niet meer voor het gas zelf. De 24 woningen
van De Woonplaats op ’t Kobus worden gasloos gebouwd. Het gasnet ligt er wel voor
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Die 24 woningen, die nog gebouwd moeten worden,
gaan niet op gas. De inventarisatie zullen wij de komende weken gaan doen. In september
kunnen wij hier op terug komen. De houding is om zo weinig mogelijk woningen aan te laten
sluiten op het gas.
De heer Van der Graaff: Er wordt wel een gasnet gelegd. Kunt u een toepassing noemen
waarvoor u die nog denkt nodig te hebben?
Wethouder Kok: Er zijn mogelijkheden. Welke dat zijn kan ik op dit moment niet zeggen.
De voorzitter sluit dit agendapunt af.
BESPREEKSTUKKEN
4.

Voorstel tot vaststelling van de Jaarstukken 2017.
De heer Hartemink. Als VVD-fractie willen wij graag beginnen met een groot compliment voor
college en ambtelijk apparaat voor de opgeleverde jaarrekening 2017 met een positief
resultaat en een goedkeurende verklaring van de accountant. De opmerking van de
accountant waarbij hij de Gemeente Aalten betiteld als “een beetje saaie gemeente” en “we
halen er niet veel gekkigheid uit” kan worden opgevat als een compliment. Aan de andere
kant wil ik hier ook nadrukkelijk een kanttekening bij plaatsen. Bij nagenoeg ieder programma
zie ik alleen maar groene signalen. Bent u in de plannen voor 2017 wel ambitieus genoeg
geweest? Is het citaat van voormalig autocoureur Mario Andretti: “Als je alles onder controle
hebt ga je niet hard genoeg”, op u en Aalten van toepassing? Het resultaat, als je dit
corrigeert voor buitengewone baten, bedraagt circa € 155.000. Dat is op een omzet van ruim
€ 64,5 miljoen een marge van 0,24%. Bijzonder dun dus en zeer weinig remweg. Zeker als je
nog bedreigingen in het vooruitzicht hebt zoals de inperking van de koepelvrijstelling, waarbij
verbonden partijen btw in rekening moeten brengen die niet verrekenbaar is. Daarnaast zijn
er slecht gekapitaliseerde verbonden partijen waarbij er nauwelijks ruimte is om fricties op te
vangen. Alertheid blijft dus geboden. Ook hebben we flink ingeteerd op de spaarrekening van
de gemeente Aalten, die algemene reserve heet. De algemene reserve is met bijna € 1,2
miljoen en dat is 8,9% gedaald ondanks de toevoeging van het resultaat.
Al met al overheerst tevredenheid over de gepresenteerde jaarrekening 2017 en zullen wij
deze vaststellen, maar met de oproep dat het ambitieniveau wel iets scherper kan en mag.
De heer Mateman. Wij willen de ambtenaren bedanken voor het geleverde werk. De stukken
(de jaarrekening en voorjaarsnota) zien er puik uit en tijdens het Jaarrekening café was er
ruimte voor al onze vragen. De gemeente Aalten staat er goed voor. Op financieel gebied,
maar ook de bedrijfsvoering is goed op orde. De aangeleverde stukken zijn goed en tijdig bij
de accountant aangeleverd, terwijl andere gemeenten soms moeite hebben om een
jaarrekening klaar te krijgen. De accountant heeft geen fouten geconstateerd. De gemeente
Aalten heeft een opgeruimde jaarrekening met een solvabiliteit van 35%. Een dikke
voldoende van onze accountant. Wij moeten zeggen dat de uitlatingen van de accountant,
ook het beeld schetst dat wij van de gemeente Aalten hebben. De gemeente wordt door de
accountant betiteld als saaie gemeente, met weinig gekkigheid. De CDA fractie wil deze koers
graag vasthouden. Dat zien wij als opdracht voor burgemeester en wethouders.
De heer Meerdink. Eén van de belangrijkste documenten die de raad mag vaststellen is de
Jaarrekening. Een overschot van ruim € 391.000 is positief. Wij beseffen dat door incidentele
zaken, bv. de verkoop van een pand Julianastraat in 2017 in plaats van 2018 en grondzaken,
de werkelijke exploitatie kan vertroebelen. Zowel in positieve- als in negatieve zin. De
afgelopen periode heeft de fractie van HMV de cyclus Jaarrekening en Voorjaarsnota
intensief gevolgd. Het behandelschema van inloopcafé, RTG en de raad heeft in
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samenwerking met de diverse afdelingen geresulteerd in een reeks vragen en een
uitgebreide beantwoording. Dit traject werkt goed. Voor de fractie van HMV reden om alle
medewerkers en het college te bedanken. Toch hebben wij nog twee aanvullende vragen. Bij
programma 3, klimaatbeheersing Triangel Laag, schrijft u dat de huidige installatie niet bleek
te voldoen aan de norm. De vraag is dan, waarom heeft het college deze € 150.000 voor haar
rekening genomen? Kon het schoolbestuur niet de aannemer aansprakelijk stellen? Op blz.
88 bij Financiën en Vastgoed geeft u aan dat de gemeente nog 5334 m2 op industrieterrein II
kan uitgeven. Het is toch niet te rijmen om dan industriegronden, Werklandschap West, af te
stoten?
De heer Van den Berg. De fractie van GemeenteBelangen wil de ambtelijke organisatie
bedanken voor dit goed leesbare stuk.
De heer Van der Graaff. De fractie van D66 wil het college en het ambtelijk apparaat
bedanken voor de Jaarstukken en voor de uitleg hiervan tijdens het Begrotingscafé. Een
prettige manier om dit zo te doen. De belangrijke punten en het inzicht in de financiële
huishouding nemen wij mee voor eigen gedachtegang en voor de beoordeling van de
volgende Jaarrekeningen. Gezien het feit dat wij in 2017 niet in de raad aanwezig waren
willen wij niet inhoudelijk op de Jaarrekening ingaan. Wij willen iedereen bedanken voor de
prettige uitleg.
De heer Wikkerink. Allereerst dank aan de opstellers en organisatoren van het informatiecafé.
Dit werkt prima. Zo doorgaan. Van onze nieuwe raadsleden hebben wij begrepen dat het zeer
informatief is en heel goed werkt. Dus alle reden om daarmee door te gaan. Er is een
overschot van ongeveer € 4 ton. Kritische raadsleden vragen zich dan af of er wel voldoende
activiteiten ontwikkeld zijn en of dat wat begroot is ook daadwerkelijk is gebeurt. Volgens de
toelichting is het overschot te danken aan een meer opbrengst bouwleges, hogere algemene
uitkering en eenmalige opbrengsten van de verkoop van pand Julianastraat 43 in Dinxperlo.
Meer bouwleges betekent meer activiteit in de markt. De hogere algemene uitkering bewijst
de stelling dat het gunstig is om niet alle aangekondigde meevallers van het Ministerie van
Financiën in de begroting te verwerken. Eerst zien, dan geloven. Dus het overschot is
hoofdzakelijk ontstaan door niet voorzienbare incidentele baten. Wij blijven wat achter bij de
regio en de provincie als het gaat om het aantal kilo’s restafval per inwoner. Daarom is het
goed dat de ROVA de inhoud van de containers gaat controleren. Wij zitten nu op 150 kilo per
jaar; dit moet nog fors omlaag. Voorlichting kan helpen om juist in de preventieve sfeer geen
producten te kopen met niet te scheiden afval. Het percentage hernieuwbare elektriciteit is
hoog in de gemeente; 32,9%. Dit komt hoofdzakelijk door de windmolens in ‘t Goor. Daarmee
is weer gesignaleerd dat zo’n indicator op zich niet zoveel zegt. Wij moeten juist op het
gebied van Duurzaamheid, behoorlijk wat tandjes bijzetten. Dit hebben wij ook in het
raadsprogramma afgesproken. Zo’n indicator hernieuwbare energie moeten wij eigenlijk in
een groter verband bekijken van de duurzaamheidsopgave. Dit is iets voor de komende
raadsperiode. Om die raadsindicatoren goed met elkaar in verband te brengen. Uit de
indicatoren bij programma 3, Mens en Samenleving, blijkt dat het best goed gaat met onze
jongeren. Relatief lage werkloosheid, relatief laag schoolverzuim, trajecten jeugdreclassering
en voortijdige schoolverlaters en jeugdhulptrajecten. Allemaal minder dan gemiddeld in
Gelderland of in het land. Maar dit zijn gemiddelden. Achter elk cijfer gaat een individu schuil.
De indicatoren worden wel verklaard in de Jaarrekening maar nog niet geduid. Dit lijkt ons
een mooie klus voor de Werkgroep 3D, om de indicatoren te duiden. Door de opname van die
indicatoren kunnen wij steeds meer inhoudelijk een oordeel vellen over het gevoerde beleid.
Het blijft steeds een punt van aandacht hoe de raad door de jaren heen, begrotingen en
jaarrekeningen in aansluiting op elkaar kan duiden, als die systematiek per jaar veranderd.
Wij vinden het belangrijk dat je dingen met elkaar kunt vergelijken. Als steeds de spelregels
van de BBV veranderd worden, is dat erg moeilijk.
De heer Pennings. Wij zijn een ‘saaie’ gemeente volgens de accountant. Het college heeft er
samen met de organisatie en de raad voor gezorgd dat er een aantal jaren een stabiel positief
beleid is gevoerd op de financiën. Een aantal keren was het saldo positief, een aantal keren
negatief. Dit was dan ook uit te leggen omdat wij winsten moesten nemen voor
bedrijfsterreinen of bouwcomplexen. Als fractie van de ChristenUnie spreken wij onze dank uit
voor een stabiele periode betreffende de financiën. De huidige Jaarrekening laat zien dat wij
bijna alles hebben uitgevoerd. Bijna alles staat op groen. Er is één programma waar nog wat
rode en oranje blokjes staan. Dit is programma 4. De beantwoording die wij hebben
ontvangen in het financiële café stelt ons aan de ene kant gerust. Aan de andere kant moeten
wij wel alert zijn. In het volgende programma komt op hetzelfde terrein hetzelfde blokje weer
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naar voren, als zijnde nog niet op orde. De fractie van de ChristenUnie heeft een voorstel en
suggestie gedaan naar de organisatie toe. In de verslagen blijkt deze zelfs opgenomen te zijn.
Als ChristenUnie zijn wij dankbaar dat wij een eigen accountant hebben. De accountant heeft
ons ook nog een goedkeurende verklaring gegeven. Er zit een kleine escape in over het
zorgdomein, waar externe controles nog niet of niet geheel zijn uitgevoerd. Wat intern is
gebeurt, is op orde en hier zijn wij dankbaar voor.
Wethouder Kok. Soms is het best bijzonder dat ‘saai’ een compliment is. Hier wordt het woord
‘saai’ juist bedoelt als: “er is niets aan de hand, het is goed op orde”. Dit is een compliment
aan de raad, college en zeker voor de organisatie. Wij zijn in control en weten wat wij doen.
Hier zijn wij met ons allen verantwoordelijk voor. Laten wij dat dan maar ‘saai’ noemen. De
fractie van de VVD geeft aan dat er misschien wel iets teveel op groen staat. Dit staat op
groen naar aanleiding van de ambities die de raad heeft vastgelegd. De raad stelt de
begroting vast. Die geeft aan waar het college mee op pad moet en dat hebben wij
beoordeeld op groen, oranje of rood. Als er al te weinig ambitie inzat, lag dit aan de raad. Bij
het komende raadsprogramma is meer dan voldoende ambitie. Wij kunnen u bijna beloven
dat er wat meer op rood en oranje komt te staan. Als wij de meicirculaire naast het
raadsprogramma leggen, dan gaat u met elkaar niet alles organiseren. Wij zijn het met u eens
dat wij ook bij de GR’s, waar wij bij betrokken zijn, de alertheid moeten hebben. Zowel in de
reserves die daar zitten en in de structurele uitgaven die daar zijn. Af en toe is het best lastig
om ervoor te zorgen dat ons geluid ook overgenomen wordt door de andere gemeentes. Bv.
als het gaat om de Achterhoekse prijsindex houdt zich daar lang niet iedereen aan. Dit blijft
ook voor de komende periode een inzet voor het nieuwe college om daar verbondenheid in
de Achterhoek in te krijgen. In het verleden hebben wij ook al eens een discussie gehad over
‘groen’ en ‘rood’. De accountant gaf een fraai beeld over hoe het er hier voorstaat. Dan de
€ 150.000 van de Triangel. Dit is een probleem dat al een aantal jaren bestaat. Hierover
hebben wij contact gehad met het schoolbestuur. Het schoolbestuur kwam er niet uit. Dan
kun je besluiten een procedure aan te gaan, ook richting de aannemer. Maar de vraag is of je
die wint en wat het wel niet zal kosten. Uiteindelijk is de bestuurlijke afweging gemaakt om in
gezamenlijkheid het probleem te dragen. € 150.000 voor de gemeente en € 150.000 voor de
school. Dit hebben wij in de begroting 2017 vastgesteld. Hier is uitvoering aan gegeven en op
die manier opgelost. In het kader van de industrieterreinen zijn wij van mening dat het goed
gaat met de uitgifte van de bedrijventerreinen. Het gaat ook goed met de revitalisering van de
bedrijventerreinen. Er vindt een behoorlijke discussie plaats over toekomstige
bedrijventerreinen in de provincie Gelderland. Ook in de Oost-Achterhoek en dus uiteindelijk
ook in de gemeente Aalten. De gronden waar u het over heeft, daarvan hebben wij twee
vergaderingen geleden nogmaals geconstateerd dat die gronden niet ontwikkelt kunnen
worden op basis van afspraken die zijn gemaakt en op basis van milieuzones die eroverheen
liggen. Dus die gronden gaan wij volgens afspraak, terug verkopen. Dit is de laatste
Jaarrekening van dit college. Deze sluit met een positief saldo. Dit is de laatste Jaarrekening
van de coalitie GemeenteBelangen, ChristenUnie en CDA, die het coalitieprogramma een
aantal jaren geleden gestart zijn onder de titel: ’Iedereen’. In dat coalitieprogramma zat heel
veel ambitie. Het coalitieprogramma is samen met u als raad nagenoeg uitgevoerd. Als
wethouder Financiën ben ik er bijzonder trots op dat ik dit, namens u, samen met mijn
collega’s heb kunnen doen.
Wethouder Nijland. Het woord “ambitieus” is vanavond een aantal keren gevallen. Ten
aanzien van een aantal beleidslijnen hadden wij die doelstellingen in 2017 zeker wel. Er wordt
een getal genoemd van 150 kilo restafval en dat wij als gemeente Aalten hier niet onze
doelstelling halen. Normaal wordt je niet op dezelfde dag geholpen door de Gelderlander
maar juist vandaag stond er een heel artikel in over de duurzaamheidsresultaten van de
gemeente Aalten. Daar stond het aantal kilo’s van vorig jaar toen wij gestart zijn met
omgekeerd inzamelen. Het is ons vorig jaar gelukt om het staatje van 150 kilo restafval te
laten eindigen op 41 kilo. Wij willen hier bevestigen dat die doelstelling ambitieus was. Het
streven was 55 kilo en dit is 41 kilo geworden. Dit is heel goed. Kijkt u naar het artikel van
vandaag dan staan daar ook nog een aantal percentages bij hoe wij het doen met
duurzaamheid en de opwekking. Wij lopen daar toch wel redelijk in de pas. Vorig jaar hadden
wij ook een ambitie om 50% mensen te motiveren voor glasvezel. Als wij dan 80% halen dan
zitten hier wel ambitieuze mensen in het buitengebied. Mijn oud leraar zou zeggen; ‘ga zo
door’.
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Tweede termijn:

De heer Hartemink bedankt de portefeuillehouder voor zijn toezegging dat hij, met een
nieuwe raad met een hogere ambitie, nog harder gaat lopen.
De heer Wikkerink. Dat is mooi van die 41 kilo. Hier wreekt zich het feit dat in Bredevoort
geen bezorger meer is van de Gelderlander. Wij moeten de papierenkrant missen en hebben
het niet op de digitale versie gezien. Wij zullen vanavond nog eens kijken. Hier wreekt zich
meteen ook het feit dat wij hier met indicatoren werken. Want hij staat er wel. U legt ons voor
in de indicatoren - natuurlijk het zijn oude cijfers – dat wij op 150 kilo restafval zitten. Wij
moeten ons als raad richten op die indicatoren. Laten wij de komende tijd eens gebruiken om
te bekijken of de indicatoren zinvol zijn. Zodat wij niet op het verkeerde been worden gezet
met 150 en 41. Het zijn uw gegevens die hier gepresenteerd worden.
Wethouder Nijland. U heeft een raadsmededeling ontvangen op 13 september en daar heeft
u de tussenrapportage gekregen dat wij op dat moment op 24 kilo zaten. U bent in de
tussenperiode wel geïnformeerd. U bent vorig jaar geïnformeerd dat het in het eerste half jaar
heel goed ging. Jammer van de krantenbezorger. Vandaag nog een keer de kans gehad om
het toegelicht te krijgen. U mag best tevreden zijn over het ambitie niveau.
Wethouder Kok zegt dezelfde frustratie te hebben over bepaalde indicatoren. Alleen deze zijn
verplicht. Via de BVV zijn 18 indicatoren verplicht. Sommige hebben cijfermateriaal uit 2013 of
2014. Totaal onzinnig om dat te publiceren. Maar het is een verplichting.
De heer Pennings. Het is wel gemakkelijk om te zeggen dat het ambitieniveau niet erg hoog
was. Wij moeten wel even terug naar vier jaar terug. Op dat moment begonnen wij wel op een
heel ander financieel niveau dan nu. Het is wel eerlijk om dit mee te nemen. Toen hadden wij
een hele krappe begroting en heel veel bezuinigingsrondes gehad. Wij mogen dankbaar zijn
dat wij al die jaren zo gedraaid hebben. Als wij de raadsmededeling zien dan vragen wij ons
af of wij wel bikkelhard aan het werk kunnen. Want ook dan zullen er echt keuzes gemaakt
moeten worden willen wij ruimte hebben.
De heer Hartemink zegt dat het niet de intentie was om dit zo te zeggen. Om in het linker rijtje
te willen staan, staat los van de waardering naar het college en het ambtenarenkorps toe.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
5.

Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2018.
De heer Mateman. Voor ons ligt een beleidsarme Voorjaarsnota met vooral technische
bijstellingen. Het jaar 2018 start financieel minder goed. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst
van de Algemene Uitkering in de mei - c.q. september circulaires. Inhoudelijk wil de CDA
fractie één punt onder de aandacht brengen. Wij zien een bijraming van € 270.000 bij de
afdeling Zorg en Inkomen. Dat stelt ons niet gerust. Wij vragen u aandacht te hebben voor dit
onderdeel. Zowel voor de interne organisatie als voor de continuïteit richting de hulp vragende
inwoners.
De heer Meerdink. U begint de nota met ‘het glas half vol of half leeg’ of toch alleen veel
schuim. Ook hier heeft de fractie van HMV kennis van genomen. U geeft aan een
beleidsarme nota te hebben samengesteld, in verband met het nog niet uitgewerkte
uitvoeringsprogramma behorende bij het vastgestelde raadsprogramma. Des te
verwonderlijker is het dat u aangeeft van een plus van € 116.095 bij de Najaarsnota 2017
naar nu een tekort van € 874.895 te zijn gegaan. Dat is een verschil van rond een miljoen
euro. Ja, wij zijn afgegleden, zonder nieuw beleid. Dit klinkt zorgelijk. De vraag is dan ook hoe
u denkt dit ‘gat’ te overbruggen? Wij gaan er vanuit dat de grootste inkomstenbronnen bekend
zijn. De Algemene Uitkering en lokale belastingen en heffingen. Kijken wij naar de stoplichten,
dan blijkt er maar één rood en één oranje teken te zijn. Je zou zeggen dat dit niet aansluit bij
het voorziene tekort van die € 874.895. Laat het nu toevallig zo zijn, voorzitter, dat bij uw
portefeuille dit rode en oranje teken is. Wat is er allemaal mis met die portefeuille? Wat is er
mis met de verdere digitalisering en de interne communicatie? Of, legt u de lat als nieuwe
burgemeester in één keer te hoog en is het glas toch nog half vol?
De heer Van der Graaff. Wij bespreken hier vanavond een beleidsarme Voorjaarsnota. De
opmaat voor de echte discussie na de zomer. Het college zal eerst aan de slag moeten om
zijn prioriteiten helder te maken en deze vervolgens te delen met ons als raad. De fractie van
D66 is benieuwd naar de financiële keuzes die het college gaat maken. Gezien de
verschillende ideeën en uitgangspunten die bij de verschillende wethouders en hun partijen
leven kan het nog een beste uitdaging worden. Zoals eerder besproken om de OZB de facto
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omlaag te brengen. Wij lezen echter in de Voorjaarsnota dat de uitvoering van de Wmo en de
uitvoering van het ambitieuze raadsprogramma extra kosten met zich mee kunnen brengen.
Gaan wij als gemeente dan niet alleen teveel voor die lage OZB? Moeten wij als gemeente
misschien niet tot doel hebben, de goedkoopste te willen zijn, maar juist onze trots halen uit
de ambities die wij najagen en de faciliteiten die daar vervolgens bij horen? De fractie van
D66 heeft haar beleidswensen voor de begroting ingediend en zou graag de komende
periode aandacht willen hebben voor duurzaamheid en de voorbereiding en implementatie
van de Omgevingswet. Eerdere ervaring met de implementatie van de Wmo heeft ons
namelijk geleerd dat deze kosten sterk kunnen oplopen. De fractie van D66 vraagt een
vergoeding, naast de vergoeding voor vergroening van schoolpleinen, voor de activering van
de Kinderraad. Zeker na het succes van de Democratiefabriek van afgelopen week is ons
duidelijk geworden dat wij op een laagdrempelige manier onze jeugd kennis kunnen laten
maken met bestuur, politiek en democratie. Wij hopen dat het college aan deze wensen
gehoor kan geven.
De heer Wikkerink zegt dat de fractie van de Progressieve Partij akkoord kan gaan met het
extra krediet voor de Stichting Maatschappelijk Welzijn te Dinxperlo, te verstrekken uit hoofde
van de publieke taak. Spreker komt nog terug op de raadsmededeling over de asbestsanering
van de daken. Wij hebben nu 14% van de daken in beeld en subsidie voor verstrekt. Dit heeft
ons al € 100.00 tot € 150.000 gekost. Wij moeten in totaal 270.000 m2. Dit wordt een
interessante discussie hoe wij dit de komende tijd gaan doen. Wij vinden het wel knap dat wij
die totale opgave in beeld hebben. Gisteren tijdens de voorlichting van Handhaving bleek dat
die asbestcontroles alleen maar administratief gebeuren. Wij willen toch voorstellen om daar,
waar gemeentelijke subsidie verstrekt, toch iets meer te doen dan alleen administratief
controleren. De fractie van de Progressieve Partij blijft erg nieuwsgierig naar de post P2.003,
implementatie natuurwetgeving en monitoring zwaar beschermde soorten. Wij hebben er drie
keer naar gevraagd maar wij begrijpen het niet. Kan aan ons liggen. Misschien kunnen wij de
inhoud van dat programma eens een keer aan de raad tonen om te kijken wat daar
geïmplementeerd, gemonitord en zwaar beschermd wordt. Zodat wij ons daar een beeld bij
kunnen vormen. Wij vinden het mooi dat uit deze Voorjaarsnota blijkt dat er een minima effect
rapportage komt. Daarmee kunnen wij de komende tijd echt maatwerk gaan leveren.
Onwillekeurig gaat bij deze Voorjaarsnota onze aandacht uit naar de meicirculaire en ook de
gevolgen van het Regeerakkoord. Wat dat betreft was er een interessante bijeenkomst vorige
week bij de VNG waar ook over dat interbestuurlijk programma werd gesproken. Dat is het
programma tussen Rijk en gemeenten; “hoe gaan wij met elkaar om, in de zin van financiën”.
Er zijn een paar mooie dingen afgesproken. Namelijk dat de oude tekorten die zijn
veroorzaakt op bv. de Wmo of de Bijstandsverlening, dat de VNG daarvan vindt dat die voor
rekening van het Rijk zouden moeten komen. Er moet nog veel onderhandeld worden met het
Rijk maar het is toch al heel mooi dat gemeenten zeggen: ‘die graat in de keel die moet naar
het Rijk toe en dan hebben wij ruimte om nieuw beleid met die nieuwe gelden te financieren’.
Een discussiepunt blijft natuurlijk of de stijging van het Gemeentefonds gebruikt mag worden
om nieuw beleid te realiseren of moeten wij het ook gebruik om oude graten in de keel of
oude tekorten weg te werken. Wij denken dat wij vorige week, als gemeenten, een stap
hebben gezet richting Rijk dat wij die verhoudingen normaliseren. De fractie van de
Progressieve Partij gaat akkoord met de Voorjaarsnota en de begrotingswijzigingen en steunt
de pogingen om nieuwe taken met nieuw geld te financieren en oude tekorten voor rekening
van de Rijksoverheid te laten komen.
De heer Pennings. Als wij deze cijfers zien dan zien wij heel andere cijfers en saldo’s dan dat
wij bij de Begroting 2018 hebben vastgesteld. Toen spraken wij nog over flinke positieve
bedragen. Nu komen wij heel veel negatieve bedragen tegen. De fractie van de ChristenUnie
wil hier toch de raadsmededeling 60/2018 bij betrekken. Dan spreken wij over de meest
actuele cijfers. Dit geeft aan dat heel veel zaken fluctueren. Het jaar 2018 is nog steeds het
jaar dat in een fors negatief zit. De andere jaren zijn weer positief geworden. De opmerkingen
in de vorige bijdrage over programma 4 zijn hier ook van toepassing. Want dezelfde
onderwerpen staan hier nog op rood. In de raadsmededeling wordt over een loonindicatie
gesproken van 2,5%. Cao onderhandelingen zijn vorige week op 7% uitgekomen en dit heeft
ook gevolgen voor de externe partijen. Als wij deze bedragen al door gaan rekenen dan
vragen wij ons af hoeveel er nog overblijft van die positieve resultaten die voor de jaren 2019
en verder staan. Wij vinden het vreemd dat de post Overzien verhoogd wordt van € 100.000
naar € 200.000. Uiteindelijk is het vestzak- broekzak. Bij de begroting nemen wij hem op en
bij de Voorjaarsnota ramen wij hem al weer weg. Als wij terug kijken naar de jaren dat wij
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deze al hadden staan dan hebben wij hem bijna nooit helemaal opgebruikt of helemaal nooit.
Wat is hier dan de argumentatie voor om het bedrag groter te maken als wij hem toch over
een half jaar weer aan de kant schuiven? Dat doen wij nu ook weer. Als je principieel bent
zou je naar een half jaar moeten zeggen: “het halve jaar is voorbij en wij hebben een half jaar
risico gelopen, wij schrijven de helft weg en laten een deel staan”. Zomaar even een
gedachtegang over hoe principieel je bent met beleidskeuzes die je maakt. Het is goed om
hier in de toekomst naar te blijven kijken. Wij hopen van harte dat het nieuwe college het
huishoudboekje net zo op orde kan houden als het huidige college. En dat wij als raad ruimte
houden om de keuze te maken Aalten nog steeds een sociale gemeente te laten zijn, zeker
voor de sociaal zwakkeren.
De heer Hartemink. Bij de vaststelling van deze voorjaarsnota zitten we in een vacuüm tussen
oud en nieuw college waardoor het raadsprogramma nog niet verwerkt is in een
uitvoeringsprogramma. Met raadsmededeling d.d. 19-6-2018 heeft u de effecten van de
meicirculaire kunnen laten zien. Gelukkig ziet dat er positief uit, maar nog steeds resteert er
dan een tekort van € 324.000,- en dan hebben we nog geen nieuw beleid gezien.
Op onderdelen willen wij graag ingaan op de toelichtingen op de Voorjaarsnota.
Waar wij ons grote zorgen over maken is het tekort aan industriegrond in het dorp Aalten. Wij
hebben tijdens het Jaarrekening- en voorjaarscafé een opgave gevraagd van de beschikbare
industriegronden onderverdeeld naar particulier eigendom en gemeente-eigendom en
onderverdeeld naar milieucategorie. Hieruit blijkt dat er géén gronden meer beschikbaar zijn
in het dorp Aalten met een milieucategorie 3 en hoger die nodig zijn voor bijvoorbeeld een
eenvoudig hout- of metaalproductiebedrijf, zoals er zovelen zijn in Aalten. Ja, in Dinxperlo is
er nog bijna 8 ha beschikbaar! Maar daar heeft een bedrijf op het Broek niets aan. Bent u
gewoonweg niet alert genoeg geweest op de verdeling over de kernen om de lokaal
gewortelde bedrijven te kunnen bedienen? Het nog uit te voeren behoefteonderzoek is dus
van groot belang. Indien u geen beweging meer kunt krijgen in de Westrand bij de provincie
zult u wellicht moeten overwegen om een deel van de gronden in Dinxperlo nieuw te
bestemmen en over te hevelen naar Aalten. Wellicht kan het zonnepark nog uitgebreid
worden als alternatieve bestemming. Wij hebben tijdens de RTG een toelichting gekregen op
de kosten voor de verkiezingsbus. De portefeuillehouder gaf aan dat de kosten hiervan
€ 6.000,- bedragen hebben. Dat lijkt per uitgebrachte stem in die bus, het waren er in totaal
262, wel hoog, maar wij vinden het een sympathiek idee. Op deze wijze kan de bus ook op
plekken komen waar een grote vertegenwoordiging is van mensen die minder mobiel zijn,
zeker als de route ook wat verder van tevoren bekend is, en het niet meer een last minute
actie is. Kortom, de effecten van het raadsprogramma moeten nog verwerkt worden en er
zullen de komende maanden nog wel enkele wensen of verrassingen naar voren komen met
een effect op de begroting voor 2018. We hebben dus waarschijnlijk nog wat ombuigingen te
doen! Wij kunnen verder akkoord gaan met de gepresenteerde Voorjaarsnota.
Wethouder Kok. De OZB is geen doel op zich, dit zijn wij met u eens. Bij het vaststellen van
de kadernota was het beeld vanuit het Rijk, dat de schepen met geld binnen zouden komen.
In dat licht bezien hebben wij gemeend nu niet een voorstel te gaan doen waarin wij de
woonlasten, die ook onder de OZB zit, boven trendmatig te gaan verhogen. Sterker nog, wij
hebben gezegd dit minimaal te gaan doen. Op dat moment was dat een verstandig besluit.
Als het niet nodig is de belasting te verhogen dan gaan wij het ook niet doen. Met de kennis
van nu en met de uitkomsten van de meicirculaire, kun je wel zien dat er behoorlijk wat
middelen richting de gemeenten komen. Maar ook behoorlijk wat extra uitgaven. Naast
ambities vanuit het raadsprogramma kunnen wij ons voorstellen dat die discussie in
heroverweging genomen gaat worden voor de vaststelling van de begroting. Dit laten wij nu
even over aan het nieuwe college en voor besluitvorming aan de nieuwe raad. De tijd is nu
veel anders dan een aantal maanden geleden. Dit zijn wij met u eens. Het is geen doel op
zich maar het is wel mooi dat wij de afgelopen periode dit jaar, de goedkoopste van
Nederland waren. Het is geen doel op zich maar het was wel mooi. Dat het journaal hiermee
geopend werd vonden wij wel aardig. Wij hebben 14% asbest verwijderd. Daar zit een
eenvoudige telsom achter. Als het 15% is en het heeft € 150.000 gekost dan betekent dit, als
wij alles vervangen, dat het ongeveer een miljoen kost. Die 14% zijn de mensen die het nu al
graag willen en gebruik maken van de Rijksregeling. Van de Rijksregeling is de vraag hoelang
die blijft bestaan. Wij moeten nog gaan evalueren hoe dit gewerkt heeft, zodat wij hier nog
een vervolg op kunnen krijgen. Ik ga er vanuit dat het nieuwe college hier zeker een vervolg
op zal maken. Als ik erin zal zitten zal ik zeker voorstellen om dit te doen want het draagt niet
alleen bij tot een betere omgeving, minder kosten in het kader van de handhaving, het draagt
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ook nog bij aan een betere volksgezondheid voor de hele omgeving. Daar ligt zeker nog een
opgave. Als raad heeft u daar structureel geld voor in de begroting zitten van € 200.000. Bij
de VNG zijn wel stappen gezet, maar het zijn wel stappen die wij als VNG vinden. Uiteindelijk
moet het Rijk hier ook wat van vinden. De woorden van de Minister van Binnenlandse Zaken
waren wel positief. Zij gaf aan er in ieder geval serieus naar te gaan kijken. De 7%
loonsverhoging die werd genoemd, is voor Rijksambtenaren. Niet voor onze ambtenaren. Wel
voor de burgemeester en de wethouders. Zij zijn gekoppeld aan de Rijks Cao. Dit is ook niet
in één keer maar is een staffeling van 2,5 jaar. Tijdens het VNG congres heeft de Minister van
Binnenlandse Zaken gezegd dat er nog 10 miljoen extra wordt uitgegeven om tegemoet te
komen aan raadsleden in kleine gemeenten. Wij hebben getracht in de raadsmededeling om
dit zo goed mogelijk, qua inschatting, te gaan doen. Dat het zomaar een 0,5% hoger kan
worden, ben ik wel met u eens. Dit heeft meteen weer een effect van € 50.000. En dat is
structureel. Dat hakt er wel behoorlijk in. In die zin heeft het nieuwe college en de raad nog
wel een uitdaging te gaan de komende maanden. De oproep om een sociale gemeente te zijn
en te blijven zal door alle fracties ondersteund gaan worden. Maar als u ziet welke middelen
daar tegenwoordig tegenover moeten staan, met welke opgave wij daar zitten, welk werk wij
daar mee hebben, dan is dat ook een behoorlijke uitdaging. De inzet van de € 270.000 is
zeker noodzakelijk om ervoor te zorgen dat wij de druk, die op de afdelingen ligt voornamelijk in het sociaal domein - moeten verlichten door soms extra handjes in te zetten of
soms door vervangende handjes. Dit betekent ook dat het af en toe best lastig is voor onze
klant omdat zij nieuwe mensen tegenover zich krijgen. Nieuwe mensen moeten worden
ingewerkt in dossiers. U mag er vanuit gaan dat onze mensen er alles aan doen om op een
goede manier de mensen daarin te begeleiden. Het college zal proberen daar maximale inzet
te krijgen, tegen zo weinig mogelijke middelen. € 270.000 is een fors bedrag. Dit is een groot
deel van het bedrag dat wij in 2018 tekort gaan komen. Dit is een behoorlijke opgave maar
wel een noodzakelijke opgave. Een discussie over bedrijfsterrein verplaatsing is totaal niet
aan de orde. Wij gaan niet hectares verplaatsen van Dinxperlo naar Aalten. De hectares die
in Dinxperlo liggen zijn niet van de gemeente, deze zijn particulier. Er ligt nog een regionale
bedrijfsplanning waarin nu alleen nog gebruik gemaakt kan worden van harde plannen. Die
harde plannen liggen voor een groot deel ook in Dinxperlo maar voor een deel ook nog in
Aalten. De m2 die u heeft zien staan, zijn de m2 die de gemeente heeft. Er liggen nog een 3 á
4 hectare, die zijn niet van ons. Die hebben een categorie 2 bestemming. Wij zijn bij de
provincie aan het pleiten om te zien of wij daar ruimte voor kunnen krijgen om die op te
plussen qua categorisering. Dit heeft ook betekenis voor de omgeving. Hier kijken wij
nadrukkelijk naar of wij daar nog in kunnen faciliteren. Maar het verplaatsen van hectares van
Dinxperlo naar Aalten is, wat ons betreft niet aan de orde. Spreker zegt te verwachten dat
binnenkort over hectares in Dinxperlo nog wel ander nieuws te vertellen zal zijn. Dit zal na de
zomer worden.
De voorzitter zegt dat er tijdens het VNG congres geen geheime stemming is. Op de website
kunt u zien dat de gemeente Aalten heeft ingestemd met de moties. Naar aanleiding van de
vragen over de nog rode en oranje stukken antwoordt spreker, dat deze liggen in het
verlengde van wat er in de Jaarrekening stond. De afdeling communicatie heeft een wat
merkwaardig jaar gehad met 3 portefeuillehouders. Dit is geen enkele andere afdeling gelukt.
Daar ligt een uitdaging voor de nieuwe periode. In het Raadsprogramma is daar al iets over
gezegd.
Tweede termijn:

De heer Hartemink zegt het voorstel van de wethouder om te pleiten voor een hogere
categorisering voor de 2m bedrijfsterreinen heel lovenswaardig te vinden. Binnen welke
termijn zouden wij hier op kunnen rekenen dat dit gaat gebeuren?
Wethouder Kok. Dit hangt ook af van de eigenaren van de gronden. Wij kunnen zoiets wel
willen maar de eigenaar moet ook initiatief nemen. Voor een gedeelte van de hectares
hebben wij dit al gedaan. In elk geval in ‘de week’ gelegd om dit te gaan bekijken. Spreker
stel voor dat de nieuwe portefeuillehouder hier werk van gaat maken. De gesprekken hierover
zullen dit jaar gebeuren.
De heer Hartemink. Het is toch niet te verkopen dat een eenvoudig metaalproductiebedrijf
met 5 mensen in categorie 3 niet meer gefaciliteerd kan worden binnen de gemeentegrenzen
van Aalten.
Wethouder Kok. Dit is ook het laatste wat wij willen, dus daar zitten wij wel op één lijn.
De heer Meerdink. De HMV fractie heeft zijn zorg uitgesproken over het feit dat er in de
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Najaarsnota een voordeel was van € 117.000 en dat er nu een nadeel is van € 874.000. Dit is
meer dan een miljoen verschil. Nu staat er wel een rijtje met opsommingen maar welke
waarde moeten wij nu toekennen aan zo’n Voorjaarsnota als daar zo met cijfers geschoven
wordt. Hoe denkt het college de komende maanden dit bedrag sluitend te krijgen? Anders
hebben wij in 2018 een serieus probleem.
Wethouder Kok antwoordt dat hij nog nooit zulke fluctuaties heeft gezien van gelden die wij
van het Rijk krijgen en de opgaves daarbij. Dit is enorm. Het is bijna ondoenlijk om hier op
een goede manier nog op te begroten. Kijk naar de Wmo uitgaven, waar wij nu structureel
bijna een half miljoen aan uit moeten geven. Toen wij begonnen was de begroting ongeveer
een half miljoen euro. Het zijn enorme verschuivingen die voor u lastig zijn om in een goed
perspectief te zetten, maar ook voor het college en het ambtelijk apparaat. Het is af en toe
bijna niet bij te houden. Snelheid en bedragen hebben de afgelopen jaren, zeker door het
taakveld sociaal domein, grote impact op de begroting. In die zin ben ik het met u eens dat
het bijna niet uit te leggen is dat er zulke grote verschillen in zo’n korte tijd tot stand zijn
gekomen. In die korte tijd was er wel een Kabinet wisseling. Hier worden ook de bakens
verzet. Dit zal wellicht straks ook hier bij de collegewisseling gaan gebeuren. Wij hebben bijna
€ 4 ton als negatief. Wij hebben nog niet in beeld hoe wij dit wel of niet gaan doen. Daar ligt
de opdracht voor het nieuwe college.
De heer Meerdink: Wij hebben een verlanglijstje, dit staat ook in het Raadsprogramma. Bv.
een fietspad langs de Ringweg. Maar als je een tekort hebt van € 8 ton, dan kan het niet. Het
was leuker geweest als er € 8 ton over was. Dan was het voor u en ons makkelijker om
keuzes te maken.
Wethouder Rijks: Aalten moet je niet passeren op een fietspad. De afgelopen periodes
hebben wij goed nagedacht over de dingen waar je uit kunt kiezen, bv. een fietspad, en de
dingen die je niet als keuze hebt maar als opdracht. Dat is voor mij de Wmo. Als je ziet hoe
de bevolking zich ontwikkelt en hoeveel ouderen nu vragen om hulp, hoe mensen die
mantelzorg geven afhaken, hoe de jeugd toch problemen moet handelen waar de gemeente
ze nu moet bijstaan, dan is dat het uitgangspunt waar wij altijd geld voor beschikbaar moeten
hebben. Voor de rest moeten wij met elkaar keuzes maken. Dit zijn andere dingen dan de
opdrachten uitvoeren waar wij hier met ons allen voor zitten.
De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
6.

Voorstel tot het instemmen met de aankoop van de woning (met bijbehorende grond)
Bredevoortsestraatweg 110 te Aalten en hiervoor een aankoopkrediet beschikbaar
stellen van € 265.000.
De heer Van den Berg verlaat de vergadertafel. Hij neemt niet deel aan de beraadslaging en stemming.

De heer Meerdink: De fractie van HMV heeft zich altijd zeer kritisch uitgelaten over het project
‘sportbaan AVA ‘70’. Nadrukkelijk niet over de vereniging. Maar over de aanleg van de 300
meter baan. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat de mogelijkheid voor een 400
meter baan er in had gezeten. Gedane zaken draai je niet zomaar om. Sterker nog, tijdens de
RTG hebben wij ons laten informeren door het bestuur van AVA’70 en zij hebben
aangegeven tevreden te zijn met de accommodatie en de 300 meter baan voor lief te nemen.
De aanvulling met deze aankoop is met name ten behoeve van parkeren en naar wij hopen
de verkeersveiligheid. U wilt de woning nog aanhouden. Financieel te verdedigen, alleen niet
geheel passend in uw beleid van onroerend goed. Niet voor de dienst bestemd. Wat gaat er
met deze woning gebeuren. Of hebben wij de woning op termijn toch nodig voor AVA? Hier
kunnen wij ons iets bij voorstellen.
De heer Groters: Wij hebben recent vernomen dat het ledenaantal van AVA verdubbeld is ten
opzichte van 4 jaar geleden bij de aanleg van de huidige 300 meter baan. Meer leden vraagt
om meer ruimte. Meer ruimte om de sport te beoefenen maar ook meer ruimte om te
parkeren. Daar lag een probleem. Die ruimte was niet aanwezig op die plek. Nu doet zich de
gunstige situatie voor dat de woning met bijbehorende grond naast het complex van AVA te
koop staat. Voor AVA is het geen reële optie om de woning te kopen. De verwachting bij AVA
is, dat de groei niet verder zal doorzetten. Vervolgens heeft AVA de gemeente gevraagd om
dit pand te kopen en dat voorstel ligt nu voor ons. Hoewel het geen corebusiness is van de
gemeente om eigenaar en verhuurder van woningen te zijn begrijpt de fractie van de
GemeenteBelangen deze situatie en kan dan ook instemmen met dit voorstel. Wel willen wij
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er op aandringen om geen bebouwing toe te staan op grond die AVA in erfpacht krijgt. Dit om
eventuele toekomstige ontwikkelingen niet te blokkeren. Kan de wethouder dit toezeggen?
Mevrouw Brezet: Afgelopen dinsdag fietste ik van Aalten richting Bredevoort. Toen ik het dorp
uit fietste zag ik al een aantal mensen met nummers langs het fietspad lopen. Het bleek de
‘Zomeravond Run’. En zoals AVA zelf al schreef: ‘het WK-voetbal was geen concurrentie’,
want het was er druk. Dit is niet het enige evenement dat er georganiseerd wordt. In de
maand juli staan er 3 evenementen op de agenda. Die drukte die ik afgelopen dinsdag zag
geeft aan waarom het zo belangrijk is dat dit stuk nu in de raad ligt. De extra ruimte die met
de aankoop van de grond vrijkomt, komt goed van pas om alle mensen en hun auto’s kwijt te
kunnen. Daarbij zal het ook nog een stuk veiliger worden aangezien de auto’s niet meer een
heel stuk over het fietspad naar het weiland hoeven te rijden, dat nu als uitwijkparkeerplaats
wordt gebruikt. De fractie van D66 wil een compliment maken aan het college. Er moesten
een aantal dingen snel geregeld worden en het stuk moest snel bij de raad komen. Vanuit het
college is adequaat gehandeld en goed gecommuniceerd. De enig vraag die wij nog hebben
is of wij op de hoogte gehouden kunnen worden over wat er in de toekomst met dit huis gaat
gebeuren als de verhuurperiode afgelopen is. Naast het compliment aan het college zouden
wij ook een compliment aan AVA willen maken. De fractie van D66 is trots op AVA, die
ontzettend actief is en veel mensen mee laat doen. Sporten is leuk, belangrijk en zorgt voor
verbinding. Daar draagt AVA op een prachtige manier aan bij. Al met al is er een mooie en
snelle oplossing gevonden. Wij wensen AVA veel succes en hopen dat zij er nog jaren mee
verder kunnen.
De heer Weevers: Deze aankoop is al behoorlijk uitgebreid besproken in de RTG. Twee
bestuursleden van AVA hebben daar aanvullende informatie gegeven. AVA ziet grote
voordelen bij het terrein. De fractie van de Progressieve Partij kan akkoord gaan met het
voorstel. Wij hebben nog wel 1 vraag en 2 opmerkingen. Het financiële plaatje lijkt er
vanwege de lage rentelasten en de te verwachten huurinkomsten voor de gemeente goed uit
te zien. Maar het gaat niet alleen om huur, er zijn ook nog andere lasten die op de gemeente
afkomen. Denk aan onderhoud, misschien groot onderhoud of een renovatie gezien het
huidige energielabel. Zijn deze kosten c.q. risico’s in de overwegingen meegenomen? In de
RTG werd gezegd dat de buren geen bezwaar hebben en ook dat deze tevreden zijn met de
ontsluiting. Dit blijkt toch niet helemaal zo te zijn. Wij hebben begrepen dat men had willen
inspreken maar men heeft helaas de gelegenheid gemist. De fractie van de Progressieve
Partij wil hier twee oproepen aan verbinden. In eerste instantie aan AVA maar ook aan de
gemeente. Om deze kwesties te blijven controleren en zo mogelijk ook als voorwaarde in het
pachtcontract mee te nemen. Punt 1. Overleg tijdig met de buren over de inrichting en gebruik
van het nieuwe terrein en houd de communicatie open. Punt 2. Zorg dat de ontsluiting te allen
tijde veilig is. Dat wil zeggen: a. hou de begroeiing kort en let op de plaatsing van de
verkeersborden en b. zet verkeersregelaars in bij de grotere evenementen.
De heer Pennings: Een tip voor de woning. Misschien is het iets voor wethouders van buiten
de gemeente? Zij kunnen hier overnachten en het bespaart veel kilometers.
De heer Navis: Aalten mag trots zijn op een vereniging als AVA’70. Groeien tegen de
landelijke trend in een gebied met een afnemende bevolkingsontwikkeling is een geweldige
prestatie. Een groot compliment van onze fractie voor het bestuur en al haar vrijwilligers.
De sportvereniging ontmoedigt uiteraard de leden om met de auto te komen voor de
trainingen. Het lukt de vereniging met 640 leden om uit te komen met de huidige rond 35
parkeerplaatsen aldus het bestuur tijdens de RTG. Tijdens evenementen een zestal keren per
jaar is er behoefte aan meer grootschalige parkeerfaciliteiten. Dat is volledig begrijpelijk. Wel
is het huidige terrein aan de krappe kant. Daarom zal het aan te kopen terrein ook ingericht
worden met enkele toestellen en niet worden bestraat. Als VVD-fractie zijn we op onderdelen
minder gelukkig met dit voorstel. Ten eerste heeft de gemeente Aalten de verhuur van
woningen en speculeren op waardestijging niet als kerntaak. Hoe kijkt de wethouder er tegen
aan dat de woning na verkrijging, zonder het achterliggende terrein, in de verkoop wordt
gezet? Wat resteert, is dan 1.500 m2 grond die de vereniging goed kan gebruiken en nog
tegen een acceptabele prijs kan worden verkregen. Ten tweede zijn wij van mening dat de
verkeersveiligheid onder druk komt door de auto’s die indraaien naar de parkeerplaats.
Enerzijds doordat zij moeten voorsorteren en staan te wachten op een weg waar meer dan
12.000 voertuigen op een werkdag passeren en ook nog moeten wachten voor een fietspad
dat voor de ingang van het complex loopt. Dat is wachten op de eerste ongelukken! Er zijn
betere oplossingen te bedenken voor de overloop bij evenementen dan dit terrein als
overloopparkeerterrein te gebruiken. Maar dat kost meer tijd. Alles overziende vinden wij de
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uitbreiding van het complex met 1.500 m2 verdedigbaar en passend bij een vereniging van
deze omvang. Wij willen graag een toezegging van de wethouder dat de woning direct weer
beschikbaar komt voor de verkoop en wij willen dat het aspect verkeersveiligheid bij gebruik
als parkeerterrein bij evenementen op korte termijn onderzocht wordt en terug gerapporteerd
wordt aan de raad.
De heer Mateman: Een niet alledaags voorstel, dat zeker op de steun van de CDA fractie kan
rekenen. Mooi om te horen dat AVA goed tevreden is met hun 300 meter baan. Zij zien
duidelijk de voordelen van een compact en overzichtelijk terrein. Dit is vooral voor de jeugd
erg prettig. Er zijn slechts enkele wedstrijden per jaar die, door het ontbreken van de 400
meter baan, elders moeten worden gehouden. Het succes en de groei van AVA lijdt tot
behoefte aan meer ruimte. En dan gaat het vooral om ruimte naast de baan, voor parkeren en
voor extra activiteiten, zoals bootcamp. Wij zijn het met u eens, dat de gemeente de woning
het beste in eigendom kan houden om zo in de toekomst de meeste mogelijkheden te
hebben. Ter vergoeding van de kosten kan de woning ter verhuur worden aangeboden. De
aankoop kan op de steun van de fractie van het CDA rekenen.
Wethouder Kok: Het is inderdaad een bijzonder voorstel; ook een bijzondere aankoop. Wij
hebben de woning aangekocht zonder deze te hebben gezien. Naar aanleiding van de
gesprekken met de heren Vaags en Meijnen bleek dat de kans zich nu voor deed. In dit geval
was het zo dat er al een bod op de woning lag. Wij hebben toen het risico genomen om zelf
ook een bod te doen met daarbij de mogelijkheid dat degene die het eerste bod had gedaan
uiteindelijk af zou vallen. Dat is gebeurd. Wij hebben dit wel snel moeten doen. Het is snel in
het college gebracht en naar de raad. Toen duidelijk werd dat wij de woning zouden kopen
hebben wij de woning bezocht. Dat daar in het kader van energetisch en in het kader van
duurzaamheid nog wat kan gebeuren, daar zijn wij het over eens. Dat de woning niet
helemaal past in de woonwensen van de wethouder kunt u zich wel voorstellen. Wij hebben
dit gedaan omdat de mogelijkheid er was. Er is toen tegen de bestuursleden gezegd dat zij er
wel voor moesten zorgen dat de naaste buren akkoord gaan. Dit is keurig geregeld. Er is een
ondertekende brief bij ons afgegeven. Op dat moment hadden wij voldoende zekerheid dat wij
dat zouden kunnen regelen. Wij moeten nog een bestemmingsplan doen en dan zullen wij
weer in overleg treden met de buurt. In dat bestemmingsplan kan op die grond straks best
een gebouw staan maar niet zijnde een gebouwd gebouw. Bv. wel attributen of een kleine
overkapping. Maar er zal geen bouwblok gepresenteerd worden op de toekomstige grond.
Die grond zal geen ruimte geven in het kader van het plaatsen van bouwwerken. Dit is ook al
met AVA kortgesloten. In het kader van de verkeersveiligheid moeten wij altijd blijven kijken
hoe wij het beter kunnen maken. Er ligt ook nog een provinciale weg. In het verleden is
overlegd gevoerd over de aan- en afvoer van de huidige accommodatie en de plek van de
huidige parkeerplaats. Maar ook de overloop bij grotere evenementen. De toegang, die er nu
is bij grote evenementen, heeft geen afslag op de N318. Er moet door de berm over het
fietspad de wei in worden gereden. Deze situatie is minder veilig dan de situatie die nu hier
gecreëerd gaat worden. Dit laat onverlet dat wij altijd moeten kijken om dit op een goede
manier verkeersveilig te laten verlopen. Hier heeft AVA zelf ook een verantwoordelijkheid in.
In het voorstel heeft u kunnen lezen dat wij vooralsnog deze woning niet weer direct op de
markt zetten. Dit zou een negatievere waarde hebben. Deze woning is interessant om te
kopen omdat er een wei bij zit. Als wij hem verkopen zit die wei er niet meer bij. Met de staat
van de woning zoals deze nu is, is het maar de vraag of de prijs - die wij hebben betaald enigszins terug ontvangen. Wij bekijken het vanuit een ander perspectief. Het is nog niet
zeker of wij in de toekomst nog meer ruimte nodig zullen hebben. Gezien het feit dat de
exploitatiekosten inclusief het onderhoud en de rentekosten op ongeveer € 5.000 per jaar
liggen, denken wij dat de huuropbrengst dit ruimschoots zal compenseren. Dus wat let ons
om af en toe iets te doen en buiten de paden lopen. U schrijft het in uw eigen programma.
Deze strategisch aankoop zou in de toekomst nog waarde kunnen hebben en op dit moment
kost het de gemeente geen geld. Wij zijn het met alle sprekers eens dat de inzet en
kwaliteiten van AVA hoog zijn dat zij dit op zo’n manier zo snel met ons hebben kunnen
organiseren.
Mevrouw Brezet zegt dat het verhuren van de woning 2 jaar lang mag. Daarna moet er
opnieuw gekeken worden wat er met die woning gaat gebeuren. Kunt u toezeggen dat wij
daar dan een raadsmededeling ontvangen?
Dit wordt door wethouder Kok toegezegd.
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De voorzitter brengt het voorstel in stemming.
Het voorstel is met algemene stemmen (20) aangenomen.
De heer Van den Berg neemt zijn plaats aan de vergadertafel weer in.

6a.

Motie van de VVD fractie over Omgevingsvisie Gaaf Gelderland.
MOTIE (vreemd aan de raadsagenda)
De raad van de gemeente Aalten, in vergadering bijeen op 3 juli 2018;
overwegende,
dat de inhoud van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en Milieunotitie van de
Provincie Gelderland van belang zijn voor de huidige en toekomstige plannen die de gemeente
Aalten heeft;
dat de inhoud van de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en Milieunotitie van de
Provincie Gelderland het beleid van de gemeente kan ondersteunen of strijdig kan zijn met het
in de gemeente Aalten vigerende of gewenste beleid;
dat Gedeputeerde Staten (GS) haar Omgevingsvisie Gaaf Gelderland Samen met de
Omgevingsverordening en Milieunotitie per 14 juni 2018 tot en met 9 augustus 2018 ter visie
heeft gelegd;
dat het college door reces en de planning van de raadsvergaderingen niet kan toekomen aan
haar mogelijke wens om een zienswijze aan de Raad voor te leggen in verband met
zwaarwegende argumenten en of principieel andere inzichten die diep ingrijpen in het in de
gemeente Aalten voorgestane beleid;
dat er door de Raad van uitgegaan wordt dat de door GS gewenste wijzigingen van beleid in
onze gemeente in overleg tot stand komen;
draagt het college op:
-

bij GS aan te dringen op verlenging van de termijn voor het indienen van een zienswijze tot
eind september 2018;
indien GS daar niet mee instemt, zo nodig een pro forma zienswijze in te dienen dat daarmee,
indien gewenst het college, de Raad zijn rol kan geven;
indien GS wijzigingen die de gemeente betreffen niet in overleg doorvoert of voorstelt, GS
dringend te verzoeken dat in de toekomst wel te doen;
de resultaten terug te melden aan de Raad.

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie van de VVD

De heer Navis zegt dat er een provinciale omgevingsvisie ter inzage ligt. De inspraak termijn
loopt gedurende het reces. Dit geeft ons niet de mogelijkheid om hierop te reageren. Vandaar
dat de motie voorligt om de reactietermijn te verlengen tot eind september 2018 en het
college te verzoeken hierop aan te dringen bij Gedeputeerde Staten.
De motie is met algemene stemmen aangenomen.
HAMERSTUKKEN
7.

Voorstel tot vaststellen van het jaarverslag integriteit 2017 onderdeel raadsleden en
fractievertegenwoordigers en het onderdeel burgemeester en wethouders voor
kennisgeving aannemen.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

8.

Voorstel tot vaststellen fractievergoeding over 2017 en tevens vaststellen en afrekenen
van de fractievergoeding 2018 v.w.b. de PvdA.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
OVERIGE STUKKEN

9.

Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in
bijgevoegd overzicht.
Met de Agendacommissie is overlegd hoe de ingekomen stukken afgehandeld moeten
worden. Hiermee wordt ingestemd.
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10.

a. Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 23 mei 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
b. Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 5 juni 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
c. Vaststellen notulen van de raadsvergadering van 12 juni 2018
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

11.

Vaststellen korte aantekeningen van het ronde tafelgesprek d.d. 18 juni 2018.
De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.
De voorzitter schorst de vergadering om 21.05 uur.
De voorzitter heropent de vergadering om 21.15 uur.

11a.

Afscheid van huidige wethouders door de voorzitter van de raad.
De voorzitter: Dit team heeft vier jaar lang de gemeente gediend. Vanmiddag hebben wij hier
met elkaar nog eens even op terug gekeken. Het is best een ingewikkelde periode geweest
die zijn sporen heeft nagelaten.
Henk Wiltink moest al na enkele maanden zijn voorganger uit zijn partij opvolgen. In een hele
lastige tijd. Een nieuw werkbedrijf Laborijn, nieuwe wetgeving rond het Sociaal Domein en de
decentralisaties kwamen op ons af. En dan wordt je als bakker opeens wethouder Sociaal
Domein. Dit is een enorme klus geweest. Je hebt het op een bewonderwaardige manier goed
opgepakt. Je hebt het daar niet eenvoudig mee gehad. Gaande weg vond je daar steeds
meer je plek in. Heel veel dingen kwamen op zijn plek. Nog niet zo heel lang geleden een
Armoedenota. Dat is een mooi moment om op terug te kijken. Dit heb je toch in die jaren hier
bereikt. Op sociaal gebied staat Aalten er best goed voor. Henk, zeer bedankt voor jouw inzet
daarbij.
Gerard Nijland kwam in 2016 de ploeg versterken. Dit was waarschijnlijk in een nog
turbulentere tijd en ook nog halverwege de rit. De raad en het college is al opgang en dan
moet je nog op die rijdende trein springen. Ik heb begrepen dat je ergens in Amerika aan het
toeren was toen het telefoontje kwam. Je had het voordeel dat je niet nieuw was in het
politieke ambt. Het ambt van wethouder had je al bekleed. Dat de keus op jouw viel lag
misschien iets meer voor de hand. Maar toch is het een hele klus geweest om zomaar ineens
in te vallen. De raad en het college is al ingewerkt en dan mag je ineens mee tempo maken.
Dit heb je ook gedaan en met het nodige succes. Hier mogen een aantal mooie trajecten
genoemd worden. Breedband, de bus naar Bocholt en Sportpark Zuid. Een mooi traject waar
heel veel partijen bij betrokken zijn.
Henk Rijks. Sinds de herindeling, vaste waarde van de gemeente Aalten in het peloton. Altijd
aanwezig, grote invloed gehad op het vormgeven van het Sociaal Domein. De nieuwe Wmo
heb je voor je kiezen gehad. Alle ontwikkelingen rond onderwijs, schoolgebouwen na de
herindeling. Er is van alles en nog wat opgebouwd rond Figulus. Er zijn tal van bezuinigingen
geweest. Wij hebben hier niet alleen halleluja tijden gehad. Het zijn ook af en toe zware tijden
geweest. Al die jaren was jij een vaste en een gewaardeerde waarde. Dit blijkt ook wel uit de
vele reacties. Het is voor velen toch een abrupt einde geweest hoe het gegaan is. Zeer
onverwacht. Het is gegaan zoals het is gegaan. Iedereen heeft dit kunnen lezen. Het was ook
duidelijk dat velen het vervelend vonden dat jij eruit viel dan dat GemeenteBelangen er uit
viel. Er is veel gezegd: ‘Henk Rijks, dat is zuur en heel erg hard’. Je had in die zin een mooier
afscheid of vertrek uit het college verdiend. Dit hebben velen gedacht. De politiek is een
harde wereld. Het is een komen en gaan. Maar het zegt wel veel over jouw waardering. Dank
voor wat je voor ons gedaan hebt en zeker ook voor wie je was. Er zat altijd wel een
moppentrommel bij hem in de buurt. Verhalen kan hij ook vertellen. Welke collegevergadering
er ook was, altijd was er wel een verhaal of mop van Henk. Bedankt.
Wij nemen ook afscheid van wethouder Ted Kok van de periode 2014- 2018. Er is één ding
dat er met kop en schouders bovenuit steekt. De ontwikkelingen rond het Beele terrein. Dit is
een hele mooie ontwikkeling. Waar de gemeente en jij als leidinggevende van de ambtenaren
een mooi project van hebben gemaakt. Op een plek waarvan velen dachten: “dat wordt nooit
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meer wat”. Een ingewikkelde locatie, die ook nog een zicht locatie is. Zo meteen staat daar de
trots van Aalten. Een fantastisch hightech bedrijf. Jij als persoon hebt daar heel veel voor
gedaan. Een ander onderwerp is het bestemmingsplan Buitengebied. Dit is ook een groot
majeur project geweest. Dank voor jouw inzet in deze periode.
De voorzitter overhandigt de vertrekkende wethouders een boeket bloemen en een glazen
object.
De heer Walter: De voorzitter heeft veel zaken al genoemd. Wij willen als fractie van
GemeenteBelangen het woord richten aan deze vertrekkende wethouders. Wij moeten de
heer Kok teleurstellen. Voor hem nog geen betoog. Wellicht over vier jaar. Wij willen de heer
Nijland bedanken voor de afgelopen twee jaar. Hij heeft de taken overgenomen van een
vertrekkende wethouder. Om als wethouder op een rijdende trein te springen, is lastig. Wij
mogen nu concluderen dat hij de taken naar verdienste heeft overgenomen. Voor hem breekt
een nieuwe periode aan. Provinciale Statenverkiezingen staan voor de deur. Wij wensen hem
daar heel veel succes.
Ook nemen wij afscheid van wethouder Henk Wiltink. Bijna vier jaar en net als de heer Nijland
ook op een rijdende trein gesprongen. Al was deze trein aan het rangeren en liep nog niet in
volle vaart. Als wethouder van de ChristenUnie deed je dit in een parttime functie, die – zo
denken wij althans - misschien soms ook wel een fulltime functie was. Onder andere belast
met een deel van de decentralisatietaken, maar vooral de overstap van Hameland naar
Laborijn heb je samen met je collega’s voortreffelijk weten te realiseren. Wij weten niet wat
jouw toekomstplannen zijn. Maar vanaf deze plek willen wij je wel bedanken voor jouw inzet
de afgelopen vier jaar.
Dan Henk Rijks. Afscheid moeten nemen van onze wethouder. Een wethouder die twaalf jaar
lang hier in Aalten wethouder is geweest. Als partij worden wij dagelijks aangesproken hoe
het toch mogelijk is dat juist hij geen wethouder meer kan of mag zijn? Had hij het niet goed
gedaan dan? Nee, daarover kunnen wij heel duidelijk zijn. Als wethouder heeft hij het
uitstekend gedaan. De kiezer heeft dit ook tijdens de laatste verkiezingen beloond door o.a.
juist op hem te stemmen. Ik distingeer me van de uitspraak van de voorzitter. Samen met
Henk zag GemeenteBelangen - naar aanleiding van deze verkiezingsuitslag - de mogelijkheid
om met hem als wethouder door te gaan in een nieuw te vormen college. Waarvan de
winnaars van de verkiezingen deel zouden uitmaken. Echter, zoals u allen ongetwijfeld
inmiddels weet, werd dit niet gedeeld door andere partijen die duidelijk een heel ander belang
hadden. Of dit ook in het belang van de kiezer is wordt door GemeenteBelangen in twijfel
getrokken. Zeker daar, waar duidelijk anders gestemd is. Henk, wij willen je bedanken voor je
inzet. Jij bent integer, sociaal met oog en oor voor wat leeft in de samenleving, een verbinder.
Het belang van de inwoners staat voor jou hoog in het vaandel. Dichtbij en betrokken, dat is
wat jou kenschetst. Met kennis en ervaring heb jij je ingezet voor een goede overgang van het
Sociale Domein. Dat is gelukt. Jij was de stabiele factor in onrustige tijden. Lokaal geworteld
met een duidelijk gezicht. Het is gegaan zoals het gegaan is. Maar het kan wat
GemeenteBelangen betreft niets afdoen aan de positieve inbreng die wethouder Rijks heeft
weten te bewerkstelligen in de drie periodes dat hij wethouder is geweest.
GemeenteBelangen bedankt hem hiervoor. Als raadslid blijft hij zich inzetten en wie weet wat
er over vier jaar nog staat te gebeuren. Heren, bedankt.
De heer Meerdink: Op verzoek van de heer Smit mag ik namens de raad een paar woorden
spreken naar dit voltallige college. Elke vier jaar is er een dag die voor de lokale politiek van
belang is. Dit jaar was dat 21 maart 2018. Verkiezingen gemeenteraad. Vaak betekent dit, dat
ook de colleges van B&W tegen het licht van de uitslag worden gehouden. Dit kan snel maar
soms ook iets langer duren, zoals nu. Maar de gemeente heeft daar niet onder geleden.
Vanavond, drie en een halve maand naar dato, treedt een nieuw college aan. Bij vanavond
hoort niet alleen een welkom maar meer nog de dank en waardering voor de mensen die het
werk samen hebben gedaan. Namens de raad willen wij het college bedanken voor wat zij in
deze periode gedaan hebben. Een paar in het oog springende zaken wil ik benoemen. De
drie transities. Op de arbeidsmarkt, de ombouw van Hameland. Henk, je hebt daar echt je
best voor gedaan. De nieuwe start van het welzijnswerk. Wij weten wie daar heel veel aan
getrokken heeft. Het centrum en de diverse kernen. Ook dat is iets dat de afgelopen vier jaar
heel nadrukkelijk is gebeurt. Wij weten hoe in onze centra de kernen erbij liggen, prima.
Sportpark Zuid, vanavond al gezegd. Nu geen woorden of papier meer, maar daden. De
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Stationslocatie is ook al meerdere keren genoemd. Dit is het paradepaardje/visitekaartje van
Aalten, voor de mensen die met de trein komen. Dan de keuze voor de glasvezel. Dan kan
die rode punt ook weg bij communicatie. Als raad wensen wij jullie alle 4 het allerbeste. Er ligt
nog een hele toekomst voor jullie.
De voorzitter bedankt de vertrekkende wethouders namens de gemeenschap van Aalten.
11b.
Voorstel tot voordracht van de nieuwe wethouders en definitief verslag van de
formateurs.
De heer Van der Graaff: Wat een bijzonder moment is dit. Zo kort voor de zomer als raad een
nieuw college te mogen benoemen. Dit nieuwe college is een politiek brede en toch wel
opmerkelijke combinatie. Wij zijn blij dat oude verhoudingen tussen de klassieke oppositie en
coalitie daarmee zijn doorbroken. Mogelijk heeft de komst van D66 toch indirect een bijdrage
geleverd aan deze bijzondere en onverwachte uitkomst van de collegeonderhandelingen. Als
sociaal liberale partij, die ook nog eens gemeenschapszin een warm hart toedraagt, zijn wij
natuurlijk erg content met deze combinatie van de sociale Progressieve Partij, de liberale
VVD en het verbindende CDA. Ons gedachtegoed wordt hiermee ook in dit college goed
vertegenwoordigd. Er staan nu vier wethouder-kandidaten klaar die wij als D66 graag succes
willen wensen. Als eerste de heer Wikkerink. Getuige zijn geplande vakantie naar de VS kort
na de verkiezingen had de heer Wikkerink als jarenlange oppositieleider pur sang,
klaarblijkelijk geen rekening gehouden met eventuele collegeonderhandelingen. Of had hij
juist al een drukke zomer voorzien? Want het zal nog een uitdaging worden voor het college
om het eens te worden over de prioriteitstelling van de raadsthema’s in het
uitvoeringsprogramma. Wij wensen de heer Wikkerink veel succes, om de sociale
onderwerpen in het college te behartigen en zijn schat aan kennis en ervaring na een lange
politieke loopbaan nu te verzilveren. Dan de heer Veldhuizen, die met zijn sigaar en keurige
maatpakken eigenlijk al jaren wethouder leek, maar het dan nu ook daadwerkelijk wordt. Hij
gaat zich de komende jaren met financiën en duurzaamheid bezig houden. Onze fractie ziet
de heer Veldhuizen als een goedlachse, optimistische, goed geïnformeerde en uiterst
integere persoon die de adviezen uit de integriteitsscan ter harte zal nemen. Hij krijgt van ons
het volste vertrouwen om het liberale geluid in het college te vertegenwoordigen. Als derde de
heer Kok. Zeer ervaren op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook de komende vier jaar
weer. Hoewel, de fractie van D66 toch graag van de CDA fractie zou willen horen of het ook
de bedoeling is dat de heer Kok de hele rit gaat uitzitten. Gezien zijn lange staat van dienst
zien wij de heer Kok als de stabiele factor van het nieuwe college en zouden wij, met het oog
op stabiliteit en rust, het onwenselijk vinden als hij mogelijkerwijs tussentijds zou vertrekken.
Wij wensen de heer Kok ook de komende vier jaar, veel succes. Last but not least, de heer
Te Lindert. Een fris gezicht in dit college en dat juicht D66 natuurlijk van harte toe. Verjonging
en vernieuwing is ook waar onze fractie voor staat. Wij zijn blij dat de heer Te Lindert als
nieuwe wethouder Jeugd, Sport en Onderwijs, hieraan in het college uiting gaat geven. Een
klein punt van zorg heeft onze fractie bij de mogelijke schijn van belangen verstrengeling op
onderwijs. Wij vragen de heer Te Lindert daarop opmerkzaam te zijn. Rest ons, hem bovenal
veel succes en groei in deze nieuwe rol als wethouder te wensen. De fractie van D66 hoopt
dat dit nieuwe college de ambities die de raad gesteld heeft voor de komende vier jaar kan
realiseren. Wij zien uit naar het misschien wel het meest ‘groene’ college tot nu toe. Met de
ambitie om de gemeente Aalten zo duurzaam mogelijk te maken. Zelfs energieneutraal in
2030. Het raadsprogramma, dat door ons allemaal is opgesteld, geeft voor deze route al veel
richting aan. Tot slot, onze inwoners. Zorg er niet alleen voor dat uw deur voor hen openstaat
maar wees als college ook proactief en stap ook zelf de deur uit om met onze burgers,
organisaties en bedrijven in gesprek te zijn. Voor en door hen, staan wij hier immers. De
fractie van D66 wenst dit brede college veel succes de komende jaren, die ook zonder de
twee winnaars, recht moet doen aan alle kiezers.
Mevrouw Diepenbroek: Het rapport van de twee formateurs samen met het rapport van de
informateur en de eerste twee formateurs geeft een goed beeld van het proces van de
verkiezingsavond tot nu. Wij zijn het experiment aangegaan van het raadsprogramma. De
totstandkoming hiervan is goed gelukt en geeft een gevoel van saamhorigheid voor de goede
zaak van de gemeente. Op het VNG congres werd met enige bewondering gesproken over
de plus minus 50 gemeenten die het aangedurfd hebben een raadsprogramma te maken en
aan het nieuwe college te vragen daar een uitvoeringsprogramma op te maken. Door de
gekozen weg van raadsprogramma, via informatie naar formatie, heeft het proces wat lang
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geduurd. Wij denken dat wij daar de volgende periode alert op moeten zijn. Een vertragende
factor was de eerste poging om een college te vormen. Dit is helaas door allerlei redenen niet
gelukt, waardoor er tijdsverlies ontstond. Wij hopen dat we, ondanks de vreugde bij de één en
de teleurstelling bij de ander, de goede verhoudingen die zijn ontstaan, kunnen voortzetten.
Laten wij daarvoor met zijn allen waken. Van de ene kant vanuit het college dat via het
raadsprogramma een expliciete rol krijgt en vanuit de raadsfracties door het raadsprogramma
en de overeenkomsten daarin, in de richting die wij uit willen. De Progressieve Partij heeft
altijd gezegd, dat - wanneer er zo’n raadsprogramma is - het van minder belang is welke
politiek stroming dit gaat uitvoeren. Het gaat meer om passie, gevoel, kennis, ervaring en
netwerken. Wel hebben wij altijd aangegeven dat het college zoveel mogelijk stromingen zou
moeten vertegenwoordigen. Midden, rechts en links. Vandaar dat wij ons altijd als een
serieuze wethouderpartij hebben gezien en dit ook hebben aangegeven. Onze ervaren
kandidaat heeft zijn kennis en hart liggen bij het Sociaal Domein. Dit heeft hij ook aangegeven
in zijn sollicitatiebrief aan de formateurs, in beide rondes. De fractie van de Progressieve
Partij is blij dat onze kandidaat, Joop Wikkerink de kans krijgt op een andere plek dan in de
raad, het goede te bewerkstelligen voor onze mooie gemeente en haar inwoners. Wij als
fractie zullen daarbij ondersteunen op de manier zoals u van ons gewend bent, kritisch,
gedreven en geïnformeerd.
De heer Navis: In de tijd van allerlei sportevenementen is het tijd voor allerlei poultjes. Wij
denken dat als er een poultjes was gehouden net vóór de verkiezingen of net ná de
verkiezingen over de samenstelling van het nieuwe college, deze combinatie niet boven aan
het lijstje had gestaan. Wellicht dankzij het raadsprogramma zien deze partijen kans om dat
programma tot uitvoering te brengen. Er zijn nog aanvullende afspraken gemaakt die u allen
in het verslag van de formateurs heeft kunnen lezen. Wij als VVD fractie hebben vertrouwen
in onze kandidaat-wethouder, de heer Veldhuizen. Wij hebben vertrouwen in dit nieuwe
college. En wij hebben het vertrouwen dat het nieuwe college het raadsprogramma met brede
steun tot een succes gaat maken. Wij wensen de nieuwe wethouders veel wijsheid en succes
toe.
De heer Smit: Het pooltje waar de VVD fractie op doelt, was ook niet de eerste keus van de
CDA fractie. Hier hebben wij de afgelopen maanden uitgebreid over gesproken. Maar het is
zeker niet het andere belang waar de heer Walter over sprak. Het is het belang van onze
gemeente Aalten. Daar hebben wij ons de afgelopen maanden voor ingezet en daar blijven
wij ons best voor doen de komende vier jaar. De fractie van het CDA is wel verheugd dat er
vanavond een nieuw college wordt geïnstalleerd. Het heeft even geduurd, dat weten wij
allemaal, maar na vandaag mogen ze dan eindelijk aan de slag. Aan de slag met een
ambitieus programma. Waar wij de positieve samenwerking in het traject van het
raadsprogramma hebben ervaren, zo hebben wij dat ook de afgelopen weken ervaren met
gesprekken tussen de VVD, de Progressieve Partij en het CDA. De gesprekken zijn op een
zeer open en constructieve wijze gevoerd. Met als gezamenlijk doel het besturen van onze
mooie gemeente. Daarbij is het geven en nemen. Dat is deze drie partijen goed gelukt. Wij
kijken uit naar de komende vier jaar met grote uitdagingen. Wij hebben het volste vertrouwen
in dit nieuwe college. Een college met nieuwe gezichten, met veel ervaring. Wij wensen alle
nieuwe collegeleden veel succes en plezier met deze nieuwe uitdaging en natuurlijk heten wij
– en dan loop ik al een beetje vooruit op de agenda – de heren Uland en Eijkelkamp van
harte welkom in onze raad.
De heer Meerdink: De raadsvergadering van 5 juni jongstleden zit nog vers in het geheugen
van de HMV fractie. Wij gaan vanavond niet meer terug kijken op de periode daaraan
voorafgaand. Of het moet betrekking hebben op de periode dat wij samen het
raadsprogramma samenstelden. Op 5 juni ontstond er een patstelling, waar de fractie van
HMV part nog deel aan had. Maar HMV zou HMV niet zijn als wij niet naar oplossingen
zochten. Zo kwamen wij tot de vraag aan de fracties van de VVD en de Progressieve Partij;
“zouden jullie het voortouw eens willen nemen om deze kar weer op de rails te krijgen”. De
uitslag van onze vraag behoeft hier vanavond geen uitleg. Het resultaat is bekend. Voor
sommigen goed en voor anderen teleurstellend. Dit is begrijpelijk en menselijk. De fractie van
HMV kijkt positief naar de partijpolitieke samenstelling. Een mix van sociale betrokkenheid en
- naar wij hopen - een economisch en bedrijfsmatig efficiënt college. De fractie van HMV zal
met het raadsprogramma en de partijpolitieke samenstelling, dit college gedogen. Maar ook
niet alleen ja en amen zeggen. Dat betekent niet dat er onzerzijds geen vragen zijn aan de
kandidaat-wethouders. Het gaat nadrukkelijk niet om de personen maar om de zakelijke
inhoud. Aan de heer Veldhuizen willen wij de volgende vraag stellen: ‘u heeft zich altijd zeer
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stellig uitgelaten over verkoop van industrieterrein Werklandschap West ten behoeve van
agrarisch gebruik. Sterker nog, uw eigen woorden; ‘Dat maak ik niet mee’. Hoe gaat u ermee
om als het toch verkocht wordt? Is een minderheidsstandpunt dan voor u een oplossing als u
aanstonds gekozen wordt tot wethouder? Aan de heer Kok het volgende. De HMV fractie
heeft bij het raadsprogramma de aantekening gemaakt geen voorstander te zijn, sterker nog,
tegen het Stoplichtenmodel woningbouw te zijn. De informateur, dhr. Drenth, heeft tijdens de
informatieronde een beroep gedaan op de kandidaat wethouders, niet vastgeroest te blijven
zitten op portefeuilles. Om zo ook de verfrissing te bewerkstellingen. Uit de voordracht blijkt
niet dat u hier voor was. Hoe denkt u dit ‘koppijn dossier’ voor HMV op te lossen?
De voorzitter merkt op dat vragen aan de heer Kok staatsrechtelijk gezien niet kloppen. Hij is
net afgetreden, geen lid van de raad en nog niet benoemd als wethouder. Met vragen aan de
heer Veldhuizen ligt dit anders. Hij is lid van de raad en formateur.
De heer Meerdink: Wij zullen daar ons oordeel over geven in de stemming.
De heer Pennings: In de politiek gaan soms dingen zoals ze gaan. Als ChristenUnie past ons
bescheidenheid. Dit willen wij vanavond ook uitstralen. Wij willen niet in verwijten of rancune
blijven steken. Wij hebben wel een paar vragen over de vorming van dit college. Dan gaat het
vooral over de stabiliteit. Als wij het rapport van de informateur lezen, dan staat daar letterlijk;
‘samenwerking met de Progressieve Partij, GemeenteBelangen en CDA ligt niet voor de
hand’. Lezen wij het verslag van het gesprek met de VVD fractie van 9 mei, dan staan daar
eigenlijk dezelfde woorden. Onze vraag is: “wat is er in die tussentijd gebeurd”?. Buiten de
oproep van de HMV fractie om eens breed te gaan kijken. CDA, Progressieve Partij en VVD
om een college te vormen. Dit gebeurde in een tijdsbestek van 10 minuten. Is dan alles uit de
wereld wat er daarvoor gezegd is? Dit is voor ons wel een vraag voor een stabiele toekomst.
Zeker als wij terugkijken op de periode van de afgelopen vier jaar. Wij willen twee personen
noemen waar wij toch wel wat zorgen bij hebben. De heer Kok en de heer Wikkerink die de
afgelopen periode, toch weleens in het openbaar, in het formele en informele circuit woorden
hebben gesproken over elkaar. In de verslagen lezen wij hier nergens iets over terug. Dat
vinden wij het meest cruciale. Als er in de verslagen van de formateurs gestaan had dat dit
uitgesproken was dan had onze fractie hier minder moeite mee. Wij kunnen niet constateren
dat dit uitgesproken is. Wij verwachten hier vanavond ook geen antwoord op, maar wij vinden
het wel heel belangrijk - voor de stabiliteit van onze gemeente/college - dat dit uitgesproken is
of uitgesproken wordt. Het is gegaan zoals het is gegaan. De fractie van de ChristenUnie had
liever een onafhankelijke formateur gehad. Wij hebben vanavond kandidaten en daar gaan wij
over stemmen. De fractie van de ChristenUnie zal niet tegenstemmen. Wij gaan een nieuwe
tijd tegemoet en wij wensen alle kandidaten die vanavond gekozen worden tot wethouder van
harte Gods zegen toe voor de toekomst.
Tweede termijn:

De heer Walter zegt niet als rancuneus persoon over te willen komen. GemeenteBelangen is
geen rancuneuze partij. Het is gegaan zoals het gegaan is. Wij zullen de toekomst positief
ingaan, niet met een gestrekt been maar gearmd met elkaar proberen voor Aalten wat moois
neer te zetten.
De heer Van der Graaff: Wij zijn benieuwd of de fractie van het CDA antwoord zou kunnen
geven op de vraag die wij hebben gesteld.
De heer Veldhuizen zegt dat de fractie van GemeenteBelangen keurige woorden heeft
gesproken voor de toekomst. Als formateurs hadden wij de opdracht meegekregen om een
goed, degelijk en sterk college te vormen. Daar hebben wij elkaar goed op aangesproken. U
heeft het verslag gezien. Wij hebben er absoluut vertrouwen in dat wij dit de komende vier
jaar tot een succes kunnen maken. Dankzij het raadsprogramma. Wij zitten voor alle
raadsleden eigenlijk hier het raadsprogramma uit te voeren. Dat is de kern van het verhaal.
Spreker zegt niet te kunnen ontkennen, wat door de fractie van HMV aangehaald wordt,
inzake Werklandschap West. Ik ben democraat en een liberaal. Wij hebben onze
standpunten. Wij hebben ook aangegeven, dat wanneer zich zoiets voordoet, dan dragen wij
onze mening uit en dat blijven wij ook doen. Wanneer de meerderheid in dit geval zegt dat het
anders wordt bekeken, dan leg ik mij daarbij neer. Dan stel ik prioriteiten aan
werkgelegenheid en andere zaken die voor mij ook heel belangrijk zijn.
De heer Smit zegt blij te zijn dat ook de fractie van GemeenteBelangen er positief instaat. Wat
dat betreft hebben wij dezelfde insteek. Wij gaan niet herhalen hoe het allemaal gelopen is,
dit kan iedereen lezen in de verslagen. Dat de Progressieve Partij niet voor de hand lag wil
niet zeggen dat er in de onderhandelingen niets tot stand kan komen. Wij hebben niet gezegd
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dat het uitgesloten is. Met betrekking tot de vraag over een vroegtijdig aftreden van de
wethouder antwoordt de heer Smit dat een wethouder van het CDA een periode van vier jaar
tegemoet gaat. Wij gaan er vanuit dat hij de komende vier jaar een meerwaarde is voor onze
gemeenschap. Wij gaan er niet vanuit dat hij tussentijds afhaakt.
De voorzitter sluit dit agendapunt af.
11c.
De vaste Commissie Geloofsbrieven presenteert het resultaat van het onderzoek van
de geloofsbrieven van de vier wethouders.
Mevrouw Rensink: ‘Geachte raad, burgemeester en kandidaat – wethouders en alle overige
aanwezigen. De Commissie Geloofsbrieven, bestaande uit mevrouw Van Alstede, de heer
Navis en mijzelf, is gisteren bijeen geweest om de geloofsbrieven van kandidaat-wethouders
zijnde; de heren T.M.M. Kok en A.J. te Lindert, namens het CDA, de heer M.J. Veldhuizen,
namens de VVD, en de heer J.C. Wikkerink, namens de Progressieve Partij te onderzoeken.
De commissie heeft de geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders getoetst aan de
wettelijke vereisten van de Gemeentewet. Daarbij is beoordeeld of de voorgedragen
kandidaten ingezetene zijn van de gemeente, geen onverenigbare betrekkingen bekleden en
of er geen sprake is van ongewenste nevenfuncties. De commissie heeft geen onverenigbare
betrekkingen of ongewenste nevenfuncties geconstateerd. Wel is geconstateerd dat één van
de kandidaat-wethouders, zijnde de heer Kok, niet voldoet aan het vereiste van het
ingezetenschap. In een afzonderlijk voorstel wordt voorgesteld om aan beoogd wethouder
Kok ontheffing te verlenen voor het woonplaatsbeginsel. De vier kandidaten hebben een
verklaring omtrent het gedrag aangevraagd. Alle kandidaten hebben een positieve verklaring
omtrent het gedrag voor het uitoefenen van een functie als politiekambtsdrager overlegd.
Daarnaast heeft een extern bureau ten aanzien van de vier kandidaat-wethouders een
integriteitsscan uitgevoerd. De burgemeester heeft in een brief aan uw raad en onze
commissie kenbaar gemaakt dat uit onderzoeken blijkt dat er geen formele belemmeringen
zijn die de benoeming van een kandidaat-wethouder in de weg staan. Kortheidshalve verwijst
de commissie naar deze brief. Het externe bureau heeft de commissie wel geadviseerd om
een verdiepend gesprek met de heren Veldhuizen en Te Lindert te voeren, ten aanzien van
een mogelijk risico op de schijn van belangenverstrengeling inzake de voorgestelde
portefeuilles. Dit gesprek heeft gisterenavond plaatsgevonden. De commissie is in het
gesprek uitgebreid ingegaan op mogelijke risico van schijn met betrekking tot de voorgestelde
wethouderportefeuilles van de heren Te Lindert en Veldhuizen in relatie tot werkzaamheden
die nu uitgevoerd worden in een andere functie of werkzaamheden en belangen in het
verleden. Het belang van voorkoming van belangenverstrengeling is benadrukt en de heren
Veldhuizen en Te Lindert is aanbevolen om alle openheid en transparantie te betrachten ter
voorkoming van elke mogelijke schijn van belangenverstrengeling en daarbij ook alle
maatregelen die nodig zijn hiervoor in acht te nemen. Overigens geldt dit natuurlijk voor alle
leden van het college. De heren Veldhuizen en Te Lindert hebben verklaard al het mogelijke
te doen om een toekomstig risico op belangenverstrengeling of de schijn als gevolg van
werkzaamheden uit het verleden te voorkomen. Op basis van de verzamelde informatie zijn
er geen formele feiten en omstandigheden op het gebied van integriteit aangetroffen die een
beletsel vormen voor de benoeming van de kandidaten als wethouder van de gemeente
Aalten. De commissie concludeert derhalve dat de kandidaat-wethouders benoembaar zijn.
De Commissie Geloofsbrieven’.
De voorzitter concludeert dat het oordeel dat de kandidaten benoembaar zijn wordt
overgenomen. Hij bedankt de commissie voor de verrichte werkzaamheden.
11d.
Stemming/benoeming over vier wethouders.
De voorzitter benoemd mevrouw Diepenbroek (PP) en de heer Pennings (CU) als leden van
het stembureau en stelt voor tot stemming over te gaan.
De voorzitter schorst de vergadering voor het tellen van de stemmen.
De voorzitter heropend de vergadering.
De stemming heeft schriftelijk plaatsgevonden. Het stembureau heeft de stemmen geteld.
De voorzitter maakt de uitslag van de stemming bekend.
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Kandidaat-wethouder T.M.M. Kok: 19 stemmen voor de heer Kok en 2 blanco stemmen.
Kandidaat-wethouder J.C. Wikkerink: 19 stemmen voor de heer Wikkerink en 2 blanco
stemmen.
Kandidaat-wethouder M.J. Veldhuizen: 19 stemmen voor de heer Veldhuizen en 2 blanco
stemmen.
Kandidaat-wethouder A.J. te Lindert: 18 stemmen voor de heer Te Lindert en 3 blanco
stemmen.
Op basis van de uitslag van deze schriftelijke stemming zijn de heren Kok, Wikkerink,
Veldhuizen en Te Lindert benoemd als wethouder van de gemeente Aalten.
Alle vier kandidaat-wethouders geven mondeling aan dat zij hun benoeming aanvaarden.
11e.
Eed of verklaring en belofte vier wethouders.
De wethouders leggen in handen van de raadsvoorzitter de eed of de verklaring en belofte af.
De voorzitter:
“Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik 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 zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet,
dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal
vervullen”.
De heer Kok:
“Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”
De heer Te Lindert: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”
De heer Veldhuizen: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig”
De voorzitter:
“Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder
welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en
beloof 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 beloof dat ik getrouw zal zijn
aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer
en geweten zal vervullen”.
De heer Wikkerink: “Dat verklaar en beloof ik!”
De voorzitter feliciteert de nieuwe wethouders en overhandigd een boeket bloemen.
De wethouders plaatsen hun handtekening onder de vastgestelde Gedragscode integriteit.
11f.
Voorstel tot verlenen van de ontheffing van het vereiste van ingezetenschap aan de
heer T.M.M. Kok.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
11g.
De vaste Commissie Geloofsbrieven presenteert het resultaat van het onderzoek van
de geloofsbrieven en de toelating van de heer G.I. Uland namens de Progressieve Partij
en de heer P.S. Eijkelkamp namens de VVD.
Mevrouw Rensink:
“Geachte raad, burgemeester, wethouders, de heren Eijkelkamp en Uland en alle overige
aanwezigen.
Het is de taak van de commissie Geloofsbrieven om de geloofsbrieven van de twee nieuwe
raadsleden, zijnde de heer P.S. Eijkelkamp namens de VVD en de heer G.I. Uland namens
de Progressieve Partij, te onderzoeken. De commissie heeft gisteren eveneens de
geloofsbrieven van de twee nieuwe raadsleden onderzocht. De ingediende geloofsbrieven
zijn getoetst aan de wettelijke vereisten van de Gemeentewet. Daarbij is beoordeeld of de
nieuwe raadsleden ingezetenen zijn van de gemeente, geen onverenigbare betrekkingen
bekleden en of er geen sprake is van ongewenste nevenfuncties. Namens de commissie kan
ik u mededelen dat er geen zaken in de geloofsbrieven zijn aangetroffen die de toelating van
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de twee raadsleden tot de gemeenteraad van de gemeente Aalten in de weg staan.
Voorgesteld wordt de heren Eijkelkamp en Uland toe te laten tot de gemeenteraad.
De commissie Geloofsbrieven”.
De voorzitter concludeert dat het oordeel dat de kandidaten benoembaar zijn wordt
overgenomen. Hij bedankt de commissie voor de verrichte werkzaamheden.
11h.
Eed of verklaring en belofte van de heer G.I. Uland en de heer P.S. Eijkelkamp.
De voorzitter: Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch
middellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof 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 beloof dat ik getrouw
zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de
raad naar eer en geweten zal vervullen”.
De heer Eijkelkamp: “Dat verklaar en beloof ik!”
De heer Uland:
“Dat verklaar en beloof ik!”
De voorzitter feliciteert de nieuwe leden van de raad en overhandigd een boeket bloemen.
Door de nieuwe raadsleden wordt de Gedragscode integriteit
raadsleden/fractievertegenwoordigers gemeente Aalten 2015 ondertekend.
11i.
Voorstel tot benoemen van de heer Hartemink tot lid van de werkgroep Financiën.
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
12.
Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng, wenst iedereen een
mooie zomertijd toe en sluit de vergadering om 22.30 uur.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Aalten in de openbare raadsvergadering van
18 september 2018
M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

mr. A.B. Stapelkamp
voorzitter
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