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GEMEENTERAAD
Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Aalten
21 mei 2019.
Plaats
Begintijd
Voorzitter
Griffier

Raadzaal gemeentehuis te Aalten
19.30 uur
de heer mr. A.B. Stapelkamp
M.A.J.B. Fiering

Raadsleden aanwezig bij de opening van de vergadering
CDA: de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman en J.F.J.A. van Geenen.
Progressieve Partij: mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers en G.I. Uland.
GemeenteBelangen: mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J. Rijks, H.J.
Groters en L.J. van den Berg.
VVD: de heren H.H. Navis, P.S. Eijkelkamp (tot en met agendapunt 3) en H.W. Hartemink en
mevrouw L.M.E. Oonk (vanaf agendapunt 4).
ChristenUnie: de heer J. Pennings.
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging: de heer H.J. Meerdink
D66: mevrouw G.J.S. Brezet en de heer A. van der Graaff
Wethouders aanwezig bij de opening van de vergadering
De wethouders T.M.M. Kok, A.J. te Lindert, M.J. Veldhuizen, J.C. Wikkerink
Afwezig met kennisgeving
Mevrouw Z.E. van Alstede (CDA) en de heer G.J. Assink (CDA).

Agenda
Opening
Opening door voorzitter, de heer Stapelkamp.
Agendapunt 2. Vaststelling van de agenda.
Op verzoek van het college wordt besloten om de behandeling van agendapunt 7 (voorstel tot
afwijzing van het verzoek van de heer mr. V. Wösten tot herziening van het bestemmingsplan
“Landelijk Gebied 2015”) door te schuiven naar de volgende raadsvergadering. Met partijen is
namelijk afgesproken dat een mediationtraject wordt opgestart. Om hiervoor voldoende ruimte
te hebben is besloten om dit agendapunt niet in deze vergadering te behandelen.
Op voorstel van de fractie van D66 wordt besloten om agendapunt 9 (voorstel tot vaststellen
van de voorlopige kaders en het proces om te komen tot een begroting 2020-2023) als
bespreekstuk te behandelen.
De gewijzigde agenda wordt met algemene stemmen vastgesteld.
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Agendapunt 3. Afscheid van de heer P.S. Eijkelkamp als lid van de gemeenteraad.
De voorzitter van de gemeenteraad dankt de heer Eijkelkamp voor de inzet en betrokkenheid bij
de gemeenschap.
Agendapunt 4a. Voorstel tot toelaten van mevrouw L.M.E. Oonk als lid van de
gemeenteraad van Aalten.
De Commissie Geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van mevrouw Oonk onderzocht en heeft
geen zaken in de geloofsbrieven aangetroffen die de toelating tot de gemeenteraad in de weg
staan. De commissie adviseert de raad om mevrouw Oonk toe te laten tot de gemeenteraad.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 18 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman en
J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers
en G.I. Uland (allen fractie PP), mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J.
Rijks, H.J. Groters en L.J. van den Berg (allen fractie GB), de heren H.H. Navis en H.W.
Hartemink (allen fractie VVD), de heer J. Pennings (fractie CU), de heer H.J. Meerdink (fractie
HMV), mevrouw G.J.S. Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie D66).
Agendapunt 4b. Verklaring en belofte van mevrouw L.M.E. Oonk.
Mevrouw Oonk heeft in de handen van de voorzitter van de raad de verklaring en belofte
afgelegd.
Agendapunt 5a. Voorstel tot benoemen van de heer J.R. Wijbrans tot
fractievertegenwoordiger namens HMV.
De Commissie Geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven van de heer Wijbrans onderzocht en
heeft geen zaken in de geloofsbrieven aangetroffen die de benoeming tot fractievertegenwoordiger, in de weg staan.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman en
J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers
en G.I. Uland (allen fractie PP), mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J.
Rijks, H.J. Groters en L.J. van den Berg (allen fractie GB), mevrouw L.M.E. Oonk en de heren
H.H. Navis en H.W. Hartemink (allen fractie VVD), de heer J. Pennings (fractie CU), de heer
H.J. Meerdink (fractie HMV), mevrouw G.J.S. Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie
D66).
Agendapunt 5b. Beëdiging van de heer J.R. Wijbrans.
De heer Wijbrans heeft in de handen van de voorzitter van de raad de eed afgelegd.
Agendapunt 6. Vragenuur.
De fractie van de VVD heeft gevraagd het rapport Eenhoorn inzake de VNOG ter beschikking te
stellen aan de raad. Middels raadsmededeling 77-2019 is hieraan voldaan.
De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de bestrijding van eikenprocessierups bij
toeristische trekpleisters. In raadsmededeling 76-2019 is aangegeven dat – overeenkomstig het
door de raad vastgestelde beleid – binnen de bebouwde kom de eikenprocessierups in
gemeentelijke bomen preventief wordt bestreden. Buiten de bebouwde kom gebeurt dit niet
preventief. Worden er wel eikenprocessierupsen geconstateerd in het buitengebied in
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gemeentelijke bomen, die langs verharde wegen staan, dan worden deze alsnog bestreden.
Bestrijding in particuliere bomen is een verantwoordelijkheid van de eigenaar.
Wethouder Veldhuizen merkt nog op dat het gemeentelijk beleid in het buitengebied zo is, dat
gewerkt wordt op basis van meldingen voor bomen die eigendom zijn van de gemeente. Wordt
aan de gemeente doorgegeven om welk adres het gaat en mocht het zo zijn dat een boom aan
de criteria voldoet, dan zal het worden geregeld.
Door de fractie van D66 zijn vragen gesteld over Boogie Woogie.
Wethouder Te Lindert antwoordt op de vraag “waarom er verschil van inzicht is tussen partijen
over het subsidieplafond”, dat van meet af aan steeds duidelijk is meegegeven wat het
subsidieplafond van de gemeente Aalten is. In het rondetafelgesprek is dit ook aan de beide
bestuursleden meegegeven. Spreker zegt de aftredend voorzitter de afgelopen jaren nooit te
hebben getroffen en dus moet gissen waarom de voorzitter niet op de hoogte was. De
gemeenten hadden altijd met twee andere bestuursleden van doen gehad. Spreker nuanceert
de passage “het huidige bestuur wordt de kans gegeven met opgeheven hoofd afscheid te
nemen, er wordt gestuurd op een bestuur met inhoudelijke en zakelijke achtergrond om de
derde geldstromen te activeren”. Deze opmerking is positief bedoeld. Er is de afgelopen periode
hard gewerkt door het Boogie Woogie bestuur. Het is alleen niet voldoende. Spreker hoopt dat
het harde werken wordt beloond. Voor de toekomst is het misschien wel nodig dat er een
andere bestuurskracht komt. Wat het vervolg is - nu de huidige voorzitter is opgestapt - is aan
het bestuur van Boogie Woogie. Op een vraag waarom Aalten en Oost Gelre hebben
meegewerkt aan een artikel in De Gelderlander antwoordt spreker als volgt. Er zijn 2 artikelen
geweest in de Gelderlander. De eerste naar aanleiding van de gezamenlijke persverklaring van
Oost Gelre, Winterswijk en Aalten. Naar aanleiding van die persverklaring is een artikel
geschreven. Het is aan de journalist om een artikel te schrijven, dus Aalten heeft niet
meegewerkt aan een artikel. Vervolgens is de raadsmededeling die naar de raad is gestuurd de
voeding geweest voor het tweede artikel waarin Oost Gelre en Aalten werden genoemd. Op de
vraag ‘waar de gemeente Winterswijk in dit verhaal is gebleven” antwoordt de wethouder dat dit
aan de gemeente Winterswijk moet worden gevraagd. De gemeenten zijn gezamenlijk naar
buiten getreden met een gezamenlijke persverklaring naar aanleiding van de brief van de
scheidend voorzitter.

Bespreekstukken
Agendapunt 7. Voorstel tot afwijzing van het verzoek van de heer mr. V. Wösten tot
herziening van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015’.
Namens een aantal omwonende belanghebbenden is gevraagd om herziening van het
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2015’ met het oog op de mogelijke bedrijfsontwikkeling op
de locatie Gendringseweg 9 te Aalten. Voorgesteld wordt het verzoek af te wijzen omdat zulks
strijdig is met de Wet veehouderij en geurhinder. Bovendien ligt deze zaak ‘onder de rechter’; in
die fase worden – gelet op de feiten in dit geval - geen wijzigingen meer doorgevoerd in het
bestemmingsplan.
Besluitvorming.
Bij de vaststelling van de agenda is besloten om dit voorstel niet in deze vergadering te
behandelen maar in de volgende raadsvergadering.
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Agendapunt 9. Voorstel tot vaststellen van de voorlopige kaders en het proces om te
komen tot een begroting 2020-2023.
Volgens de jaarlijks terugkerende procedure biedt het college in mei de raad de kaders aan
voor de begroting van het volgende jaar. Gezien de dynamiek van alle factoren die de begroting
beïnvloeden, gaat het om voorlopige kaders. Vanwege tegenvallers bij met name de
jeugdzorg, enkele verbonden partijen en nog niet in te schatten inkomsten van het rijk is
de opgave om te komen tot een minimaal sluitende begroting groot. Doel is de vaststelling
van de begroting voor 2020, die op 5 november 2019 door de raad wordt behandeld.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman en
J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers
en G.I. Uland (allen fractie PP), mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J.
Rijks, H.J. Groters en L.J. van den Berg (allen fractie GB), mevrouw L.M.E. Oonk en de heren
H.H. Navis en H.W. Hartemink (allen fractie VVD), de heer J. Pennings (fractie CU), de heer
H.J. Meerdink (fractie HMV), mevrouw G.J.S. Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie
D66).

Hamerstukken.
Agendapunt 8. Voorstel tot instemmen met de Regiodeal Achterhoek.
Het Rijk is voornemens om de Achterhoek een bijdrage te verstrekken uit de Regio Enveloppe.
Voorwaarde daarbij is een cofinanciering van 50 %. Dit moet door partijen opgebracht worden,
dus niet alleen door de gemeenten. In de Regio is afgesproken dat de projecten ingediend
kunnen worden, vooral als ze regio breed zijn of worden. Deze projecten worden in de diverse
thematafels besproken. Verder moet het college en de raad besluiten om de letter of support te
ondertekenen. Daarin wordt afgesproken en vastgelegd dat wij het samen gaan doen.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 19 stemmen vóór t.w. de heren R.J.M. Smit, F.B. Diersen, B.G.J. Mateman en
J.F.J.A. van Geenen (allen fractie CDA), mevrouw E.E. Diepenbroek en de heren L. Weevers
en G.I. Uland (allen fractie PP), mevrouw M.B.J. Rensink-Althof en de heren A. Walter, H.J.
Rijks, H.J. Groters en L.J. van den Berg (allen fractie GB), mevrouw L.M.E. Oonk en de heren
H.H. Navis en H.W. Hartemink (allen fractie VVD), de heer J. Pennings (fractie CU), de heer
H.J. Meerdink (fractie HMV), mevrouw G.J.S. Brezet en de heer A. van der Graaff (allen fractie
D66).

Overige stukken.
Vastgesteld zijn de besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen van
29 januari 2019, 19 februari 2019, 19 maart 2019 en 16 april 2019.
Tenslotte zijn de lijst van ingekomen stukken alsmede de korte aantekeningen van de
rondetafelgesprekken van 7 mei 2019 met algemene stemmen vastgesteld.
Sluiting.
De voorzitter sluit om 20:30 uur de vergadering.
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Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Aalten in de openbare raadsvergadering van 11
juni 2019.

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

mr A.B. Stapelkamp
voorzitter

