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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 16.10 uur, verzoekt iedereen te gaan staan en een
ogenblik stilte in acht te nemen. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de
Commissaris van de Koning (CdK) van de provincie Gelderland en zijn staf. Spreker vat het
programma tot nu toe kort samen. Tijdens de werklunch zijn belangrijke zaken besproken die de
gemeente aangaan. Daarna is er een bezoek gebracht aan de firma Beele Engineering. Er is
afgesproken de raad nog eens een keer apart uit te nodigen voor een bezoek aan dit
interessante bedrijf. Er is tevens een bezoek gebracht aan Sportpark Zuid. De heer Smit heeft
ons meegenomen in de ontwikkeling van Sportpark Zuid.

2.

Bespreking met de Commissaris van de Koning
De voorzitter laat weten dat op verzoek van de CdK het onderwerp Sterk
Bestuur/Intergemeentelijke samenwerking aan de orde komt.
De heer Veldhuizen zal het onderwerp Werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en
bereikbaarheid presenteren en dat de heer Pennings het onderwerp Opvang van
statushouders/woningcontingent.

2a.

Sterk bestuur/intergemeentelijke samenwerking.
De heer Cornielje zegt tot nu toe een fantastisch programma te hebben gehad. Spreker heeft
gevraagd het volgende onderwerp zelf te mogen inleiden omdat een aantal jaren geleden is
besloten een aantal taken te decentraliseren naar de gemeenten. Jeugdzorg, Participatiewet en
AWBZ. Grote onderwerpen, het gaat over belangrijke taken. Wij hebben er de tijd voor genomen
om dit van het Rijk naar de gemeenten over te hevelen. U bent hier nu ruim een jaar mee bezig
en ik ben heel benieuwd hoe dit overal in de provincie landt. Want al die decentralisaties kunnen
niet door de 54 gemeenten in Gelderland afzonderlijk worden uitgevoerd. Geen enkele
gemeente is groot genoeg om die drie taken zelfstandig uit te voeren. Dit betekent dat je

aangewezen bent op de buren. Dat je het samen moet doen met de buren. Dit is een
leerproces. Vandaar dat ik bij alle gemeentebezoeken vraag dit onderwerp te agenderen en in
te leiden en te vragen hoe uw betrokkenheid is bij deze drie onderwerpen. Die taken zijn naar
de gemeente gebracht. De lokale overheid staat het dichtst bij de burger. U kunt het beste
maatwerk leveren voor de burger. De vraag is of u zelf het idee hebt dat u daar ook invloed op
hebt kunnen uitoefenen hoe dit nu vorm gegeven wordt. Krijgt u ook signalen uit de samenleving
of het wel- of niet lukt? Hoe is uw inbreng in de regio? Als je het zelfstandig niet kunt – en dat
kan geen enkele gemeente – moet uw standpunt ook in de regio verwoord worden. Hoe
verhoudt zich dat tussen de rol van de raad en de rol van het college.
De heer Pennings: U plaatst een terechte opmerking door die regionale samenwerking aan te
snijden. Voor ons als raad is het heel belangrijk die samenwerking aan te gaan. Als gemeente
Aalten zitten wij ook nog in een bijzondere positie omdat wij de Wwb op een andere plek
hadden zitten dan de Wsw en de overige Sociale Domeinen. Voor de gemeente Aalten wordt
wel eens gezegd; “dan is het speelveld helemaal vrij”. De keerzijde is dat het ook heel moeilijk is
om te kiezen. Dit is één van de zorgen van de fractie van de ChristenUnie. Kiezen doet ook
weer pijn aan welke kant ook. Als je kiest voor links dan moet je rechts voorbij laten gaan. Dit
maakt het erg moeilijk. Samenwerking, zeker. De samenwerkingsverbanden moeten niet al te
groot zijn. Het liefst jonge samenwerkingsverbanden waar je de missie en het doel goed voor
ogen hebt en houdt.
De heer Veldhuizen sluit zich aan bij de inbreng van voorgaande spreker. Er zijn inderdaad
zware taken bij de gemeente terecht gekomen. De ene taak is wat beter dan de andere
uitgevoerd. Wij zitten nog midden in het proces. De VVD fractie heeft de vraag neergezet hoe
wij hier in de toekomst mee verder gaan. Wij hebben op gemeentelijk terrein al eens een
gesprek gehad met BMC. Ook in Doetinchem hebben wij gesprekken gehad met verschillende
gemeenten. Willen wij de zaak 2030 proof maken, dan moeten wij het niet laten aankomen om
nog enigszins grotere verbanden te krijgen. De fractie van de VVD is voor het opsplitsen van de
Achterhoek in Achterhoek Oost, Achterhoek Midden en Achterhoek West. Waar wij grotere units
kunnen krijgen om slagvaardiger te zijn en ook de zware taken die bij ons terecht komen goed
kunnen uitvoeren.
De heer Walter zegt dat het u niet zal verbazen dat een lokale partij als GemeenteBelangen niet
de mening van de vorige spreker deelt. Als lokale gemeenschap kunnen wij de taken, die op
ons bordje liggen, voor een groot deel behappen en zelf doen. Daar waar wij dit niet kunnen,
zoeken wij samenwerking, zelfs regionaal. Soms is het nodig zaken samen te doen. Maar houdt
het behapbaar en dicht bij de burger.
De heer Cornielje: Wat vindt u van de resultaten tot nu toe?
De heer Walter: Met de Jeugdzorg zijn wij, in de grootschaligheid, een behoorlijk eind en goed
op weg. Wij hebben de exacte cijfers nog niet binnen maar deze lijken goed te zijn. Met andere
ontwikkelingen zijn wij volop bezig. Ook in de raad wordt nog weleens gediscussieerd over de
vraag of wij naar links of rechts moeten. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden.
Deze keuzes moet je wel maken op zorgvuldigheid.
De heer Meerdink: Enig tijd geleden hebben wij samen met het Dagelijks Bestuur van de Regio
Achterhoek vergaderd en informatie uitgewisseld. Er is toen gevraagd hoe het ging met het
functioneren van de Regio Achterhoek op dit moment. Van onze zijde is toen de geschiedenis
aangehaald. Het sleutelwoord was toen “draagvlak”. Hoe kunnen wij draagvlak bij de raden
krijgen voor de Regio Achterhoek. Dit is door de raden in een vroeg stadium te betrekken bij de
onderwerpen. Het regiobestuur bestaat alleen maar uit het Dagelijks Bestuur, bestaande alleen
uit wethouders c.q. burgemeesters. Ergens mis je nu het contact tussen de raden. De
betrokkenheid van de raden is minder geworden in plaats van meer.
De heer Wessels zegt het rapport ‘Sterk Bestuur’ nog eens te hebben nagelezen. De laatste
aanbeveling sprak ons erg aan. Dat je zoveel mogelijk op de Achterhoekse schaal functioneert.
Enerzijds omdat de Achterhoek een duidelijke identiteit heeft en ook qua grootte een hele mooie
schaal heeft. Praktische overwegingen dwingen ons te kiezen in bepaalde processen voor
samenwerking met andere gemeenten. Uw vraag hoe de betrokkenheid is van de raad en het
college. Over het college kunnen wij niet helemaal oordelen. Wij hebben wel de indruk dat de
wethouders goed samenwerken in Poho’s. En dat zij goed luisteren naar de raad en dit
proberen over te brengen. De rechtstreekse invloed van de raad op processen is ook belangrijk.
Natuurlijk hebben wij wel eens het gevoel dat wij achter de feiten aanlopen. Dan zijn dingen al in
de week gezet. Wij pleiten er steeds voor dat de raden vooraan in het proces worden betrokken.
Bijvoorbeeld in een breed overleg voor alle raden. Dit kan een informatief overleg zijn zodat men
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nog goed kan bijsturen. Dit is in grote lijnen zoals de fractie van het CDA dit ziet. Wij hechten
eraan om te zeggen dat wij een gemeente van deze grootte een hele mooie grootte vinden. Het
kost altijd tijd om elkaar goed te vinden. Maar als men elkaar heeft gevonden dan, draait het op
deze schaal goed. Ook het contact met de bevolking is goed. Bij grotere gemeenten is dit iets
lastiger. Grote gemeenten blijken ook niet altijd wijzer te zijn. Spreker refereert aan de gemeente
Nijmegen.
De heer Ter Maat zegt dat de PvdA fractie vindt dat de raad vrij laat geïnformeerd wordt.
Gemeenten zitten niet op één lijn. Buurtgemeenten hebben vaak een heel andere visie dan de
gemeente Aalten. Er komt steeds meer protest vanuit de bevolking. Hier maken wij ons zorgen
over. Mensen die het aangaat moeten voldoende geïnformeerd worden. Wij vragen ons sterk af
of dit wel gebeurt. Ook als raad zijn wij vaak niet op de hoogte wat er allemaal gebeurt. Hier
hebben wij een grote stap te maken. Het gaat wel om mensen en dit vinden wij heel belangrijk.
De heer Uland: Kijkend naar Sterk Bestuur denkt de fractie van de Progressieve Partij dat
intergemeentelijke samenwerking prima kan, mits je beleid en bedrijfsvoering splitst.
Beleidsmatige punten kunnen prima bij de gemeenten liggen. Bedrijfstechnische zaken, bv.
P&O, kun je prima samen doen. Hierbij zou je ook kunnen denken aan de hele administratie
rondom Jeugdzorg. Maak vooral bedrijfsvoering, niet politiek. Haal dit uit de politieke sfeer.
Bedrijfsvoering wordt vaak in de politieke sfeer gebracht terwijl het gewoon gaat om geld
overmaken naar diegene die dat nodig hebben. Dit speelt in de Jeugdzorg heel erg. Waar
jeugdzorgers hun geld niet krijgen omdat de administratie zowel bij de gemeenten als
zorgaanbieders niet op orde is. Wij zijn bij voorbaat niet voor een grote gemeente. Een iets
grotere gemeente zou kunnen. Een 100.000+ gemeente zien wij niet zo snel gebeuren. Dus niet
bij voorbaat voor een grote gemeente, wel voor gemeentelijke samenwerking.
De heer Cornielje dankt voor de gegeven reacties. Er wordt gezegd; kiezen doet pijn. Je moet
kiezen als raadslid, daarvoor bent u ingehuurd. Je kunt het nooit iedereen naar de zin maken.
Als je kiest dan is de één minder tevreden. Maar u als raadslid mag dit doen omdat u bent
uitverkoren om dit in deze mooie gemeente te doen. Natuurlijk doet dit pijn. Zeker als je met
nieuwe taken bezig bent, en je moet samenwerken met andere gemeenten, dan moet je elkaar
ook wat gunnen. Je kunt niet alleen maar naar jezelf kijken. Ook in een samenwerkingsverband
moeten wij er goed uitspringen. Dit betekent dat, als je elkaar iets gunt, je op onderdelen
misschien een voordeel hebt maar op andere onderdelen een ander iets meer ruimte geeft. Dit
vereist wel dat je met elkaar in gesprek gaat. Je moet de mensen vooraan in het proces
betrekken. Wat mij opvalt is dat dit in de Achterhoek eigenlijk nog nauwelijks gebeurt. Je blijft
allemaal in je eigen gemeente zitten. Waarom zoek je elkaar niet op? Het zijn niet zoveel
gemeenten, niet zoveel raden. Als je dat gesprek aangaat moet je beseffen dat je niet op alle
onderdelen voor deze gemeente, voor de inwoners er als beste uitspringt. Gemeentes
verschillen nu eenmaal. Dat is een kenmerk van de decentralisatie. De samenwerkingsvorm is
niet bedoeld om op te schalen maar beleidsmatig tot een afstemming te komen. Eén beleid in
de regio Achterhoek. Voor wat betreft de uitvoering is spreker het erg eens met de fractie van de
Progressieve Partij. In de bedrijfsvoering moet je zoeken naar goede eenheden. Dit moet niet
politiek zijn. Ook de VVD fractie zegt dan kun je naar eenheden toe van 100.000 inwoners waar
taken uitgevoerd worden. Daar kunnen verschillende gemeenten onder blijven functioneren.
Maar in de uitvoering moet je naar optimale samenwerking toe. Spreker zegt dat gemeenten
vanaf 1 januari 2016 zelf verantwoordelijk zijn. Nu komt de echte transitie en verandering pas. In
dit gebied gaat dit ook nog gepaard met krimp. Dus een verandering van de
bevolkingsamenstelling. Meer nog dan in andere gebieden. Dus het wordt nog best spannend.
Er is wel een mate van urgentie om die samenwerking met elkaar te zoeken in de regio
Achterhoek. U bent één sociaal, economisch, cultureel gebied. Wij zijn het eens met de CDA
fractie dat de Achterhoek een sterk merk is. Een sterke regio. Men voelt zich ook Achterhoeker.
Er is een agenda 2020. Het zou hier toch moeten kunnen lukken om nu ook door te pakken.
Geen cafetariamodel. Niet alleen eruit pakken wat je nodig hebt. Beleidsmatig samenwerken en
dat kijken hoe je het daaronder organiseert. Spreker zegt het goed te blijven volgen want het
gaat om de meest kwetsbare groepen waar wij het hier over hebben. Toen het bestuursakkoord
werd gesloten tussen het Rijk, de gemeente en de Provincie is ook afgesproken dat dit met een
bezuiniging gepaard zou gaan. Gemeenten hebben ook gezegd; ‘wij kunnen dit goedkoper’. Het
is nu ook aan de gemeenten om te laten zien dat zij het goedkoper kunnen. Dan moet je het ook
anders organiseren. Spreker zegt een prima gesprek te hebben gehad in het college, met de
wethouders. Het spreekt hem erg aan hoe hier nu gewerkt wordt. Vaak hebben wij te maken
met multi probleem gezinnen. Eén contact persoon is beter dan dat mensen naar 10
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hulpverleners moeten. De echte winst moet nog wel geboekt worden. Spreker wil niets over de
organisatie van het Binnenlands Bestuur zeggen. Dit moet van onderop groeien en van onderop
komen. U bent de kleinste gemeente in de Achterhoek. Er wordt echt op u gelet of u het
allemaal goed aankunt.
De heer Walter: U mag van ons aannemen dat wij daar ook goed op letten. Wij willen alle goeds
voor onze burgers. Dus het kan eigenlijk niet anders.
De heer Cornielje: Het gaat niet om de structuren. Het gaat om de mensen. Wij willen de beste
Jeugdzorg en Participatie leveren. Daaraan is het gemeentelijk bestuur echt ondergeschikt.
Mensen willen goede hulp, Jeugdzorg en werk of vervangend werk. Daar gaat het iedereen in
deze raad ook om.
De voorzitter sluit dit agendapunt af.
2b.

Werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid en bereikbaarheid.
De heer Veldhuizen: Geachte commissaris van de Koning,
Fijn dat u de gemeente Aalten als één van de mooiste gemeenten in de Achterhoek komt
bezoeken. Hier zijn wij best trots op!
De gemeente Aalten heeft een goed ondernemersklimaat met grote en gevulde
bedrijventerreinen in Aalten en Dinxperlo. ‘Neet nöhlen, moar anpakken’ is hier het credo. De
veranderende demografische ontwikkeling betekent niet dat deze gemeente bij de pakken neer
wil zitten. Neen, zij wil aanpakken. De aandacht gaat nog te veel uit naar het moeten stoppen
met nieuwbouw. De gemeente ziet de noodzaak wel in dat we niet ongebreideld kunnen
uitbreiden, maar in het geheel geen nieuwbouw betekent de dood in de pot voor de gemeente
Aalten maar ook voor de Achterhoek. Wij willen de Achterhoek niet laten verworden tot een
openlucht museum waar alleen sloop en renovatie is toegestaan.
Wij willen werken aan werkgelegenheid. Aalten staat bekend om zijn maakindustrie. Van textiel
en metaal naar Smart Industrie op het terrein aan de Industriestraat en op industrieterrein “Het
Brook”. Ook een groothandel in decoratiemateriaal is een grote werkgever binnen de gemeente
geworden en verbonden met de gemeente. Het betreffen alle bedrijven die op eigen kracht
groter zijn geworden en graag binnen de gemeente willen blijven. Het enkel toestaan van
nieuwe bedrijven op de regionale bedrijventerreinen is slecht voor Aalten en uiteindelijk ook voor
de gehele Achterhoek. De lobby van de eigenaren van de regionale bedrijventerreinen richting
de provincie mag niet nadelig zijn voor onze lokale bedrijventerreinen. Een sterke regio
Achterhoek heeft een mix van beide.
Wij willen de jongeren graag een baan en woonruimte bieden binnen de Achterhoek. Dit is
noodzakelijk voor de leefbaarheid in de Achterhoek. Als ze die baan niet kunnen vinden in de
Achterhoek, dan is de bereikbaarheid met de werkgever net buiten de Achterhoek met
maximaal één uur rijden essentieel om er tenminste te kunnen blijven wonen. Om vanuit Aalten
voorbij Arnhem te komen is een langdurig verhaal. Met het openbaar vervoer zijn wij vanuit
Aalten alsmede ook met de bus van Aalten naar Enschede, met buslijnnummer 74, (onder
verantwoordelijkheid van de provincie) minimaal al een uur tot anderhalf uur reistijd kwijt. Maar
ook de auto is in de spits geen sinecure. ’s Morgens loopt de afrit vanuit de A18 naar de A12
vol. Bij Zevenaar, Duiven en Arnhem stroopt het vervolgens op. De dagelijkse filemeldingen kent
U! De avondspits verloopt in dezelfde achterwaartse volgorde vanaf Velperbroek tot en met
Zevenaar. Overigens treft hier ook de Provincie blaam. Voor jongeren wordt het een optelsom
en begrijpelijk dat ze gaan verhuizen en niet meer terugkeren.
Ook willen wij het over een fietsbrug hebben. De provincie heeft ter hoogte van de Ringweg in
Aalten de fietspaden langs de N318 verwijderd, zoals bij de brug over de Slingebeek. Het idee
was hier om de verkeersveiligheid te vergroten. Helaas moeten wij constateren dat
tegenwoordig veel fietsers bij gebrek aan de fietsbrug zich op de provinciale weg begeven om
bijvoorbeeld sigaretten te halen bij het tankstation.
Om de leefbaarheid van het buitengebied en van de kleine kernen in de toekomst te garanderen
is het noodzakelijk dat de digitale bereikbaarheid en de duurzaamheid voor onze gemeente
worden gerealiseerd. Snel internet geldt als een vereiste maar ook wij willen de duurzaamheid
voor onze gemeente bevorderen. In verband met het streven naar neutrale CO 2 uitstoot zullen
naast het aanbrengen van zonnepanelen ook onder andere extra windmolens geplaatst dienen
te worden.
De demografische ontwikkeling kunnen wij niet beïnvloeden. Dat is misschien ook maar goed
ook. Toch wil de gemeente Aalten haar gemeente en de regio Achterhoek aantrekkelijk houden
om in te wonen. Binnen de regio Achterhoek is er sprake van tegengestelde belangen. Neem
als provincie daarin de regie, maar zorg er voornamelijk voor dat Aalten en de Achterhoek een
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aantrekkelijke woon- werk omgeving blijven.
Wij willen voor de toekomst van de gemeente Aalten optimale werkgelegenheid bereiken door
de ondernemers te faciliteren in hun groeimogelijkheden, waarbij wij niet te strak naar de
regionale bedrijventerreinen moeten kijken. Concreet willen wij u vragen de resterende 5
hectare, die reeds eigendom is van de gemeente aan de Westrand van Aalten, eveneens te
bestempelen als toekomstig bedrijventerrein.
Commissaris wij gaan ervan uit dat u de statements van de gemeente Aalten verder wilt
uitzetten in uw provincie. Onze dank voor het aanhoren hiervan.
De heer Cornielje zegt te kunnen bevestigen dat Aalten één van de mooiste gemeentes van de
Achterhoek is. U heeft het over het bouwen van woningen. Toen ik hier 11 jaar geleden kwam
hadden wij nog niet zo op het netvlies dat de krimp zo snel zou komen. Dat de
bevolkingssamenstelling zo snel zou wijzigen. Inmiddels is dit besef wel bij iedereen
doorgedrongen. Je moet goed nadenken welke woningen je bouwt en op welke plaats. Als je
teveel bouwt dan wordt de bestaande woningvoorraad onverkoopbaar. De prijzen zullen dalen.
Als mensen willen verhuizen kunnen zij dat niet meer, want zij raken hun huis niet kwijt. Het lijkt
heel aardig om te zeggen: “wij willen meer woningen bouwen”. Door teveel woningen te
bouwen, worden de huiseigenaren de dupe. Daar moeten wij goed op letten.
Als provincie pakken wij de regie samen met alle Achterhoekse gemeenten m.b.t.
industrieterreinen. Dit loopt goed. Wij moeten goed kijken waar gebouwd kan worden. Dit geldt
ook voor de bedrijventerreinen. Wij hebben een regionaal bedrijventerrein, de Laarberg in OostGelre. Tijdens mijn vorige bezoek in Aalten hebben wij het hierover gehad. Ook hebben wij het
toen gehad over de behoefte aan lokale bedrijventerreinen. Er zijn hier verschillende
bedrijventerreinen die echt gerevitaliseerd moeten worden. Niets is zo funest – ook voor
bedrijven – als er gaten vallen op een bedrijventerrein. Dan is de uitstraling voor de bedrijven
die overblijven heel slecht. Spreker pleit voor het inzetten van revitalisatie van bestaande
bedrijventerreinen. Je moet dan heel kritisch kijken wat je dan nodig hebt. Wij zijn op
bedrijfsbezoek geweest bij Beele. Misschien moet daar iets gebeuren. Moet daar ruimte
gemaakt worden. Maar blijf kritisch kijken dat je hierbij niet te veel ha realiseert. Omdat je dan
ook op bestaande terreinen het risico loopt van verpaupering, verloedering en achteruitgang. Dit
hebben wij ook eerder gezien. Dhr. Aaldering die gedeputeerde was, heeft zich hier enorm voor
ingespannen. Toen hebben wij al heel veel ha opgepakt. In die filosofie zouden wij door moeten
gaan. Voor wat betreft de bereikbaarheid hebben wij juist de Achterhoek uitgekozen om een
pilot te doen voor de betere bereikbaarheid. De Achterhoek moet wat dat betreft voorop lopen.
Ik verklap u geen geheim dat je ’s ochtends vaak overvolle bussen ziet, die zelfs haltes moeten
passeren omdat er teveel mensen in de bus zitten, terwijl je ze op andere delen van de dag
diezelfde bussen leeg door het gebied ziet rijden. Dit kunnen wij ons niet meer veroorloven. Er
zijn teveel kernen die aangedaan moeten worden. Wij moeten naar flexibele vormen van
openbaarvervoer toe. Als provincie willen wij met de Achterhoek beginnen om te kijken hoe wij
dit het beste kunnen doen. Dit betekent dus dat je die vaste lijnen in zekere zin los moet laten.
Dit kan niet als je gaat lobbyen om alle vaste lijnen vast te houden. Dan ontstaat er ook geen
ruimte voor vernieuwing en verandering. Hiervoor vragen wij ‘meedenken van u’. U noemde een
aantal Rijkswegen die wij allemaal aan het verbeteren zijn. De N18 moet A18 worden, althans
voor grote stukken. De A12 wordt verbreed. De aansluiting A15- A12 komt er ook aan. In de
Rijkswegen stoppen wij als provincie veel geld in. In hoeverre ons hier nu blaam treft, begrijp ik
niet. Die werp ik ook verre van mij. Ook van de fietsbrug begrijp ik niets. Wij hebben in overleg
met de gemeente geprobeerd om die fietsverbindingen te verbeteren in 2010. Om een veilige
verbinding te maken. Hierin zijn wij geslaagd. Dan is het wel raar om vervolgens te horen dat het
niet goed is. Wij willen hier best met u weer naar kijken. De veranderingen zijn in overleg en
overeenstemming met de gemeente gerealiseerd. T.a.v. de digitale bereikbaarheid. Ook hier
loopt de Achterhoek voorop. Wij vinden het belangrijk dat, juist vanwege de veranderende
bevolkingssamenstelling en de leefbaarheid van het platteland, als eerste in de provincie wordt
gekeken of wij het buitengebied kunnen aansluiten op glasvezel. Om snel internet te krijgen en
voorzieningen via snel internet bij individuele huizen te brengen. De politiek heeft hier een groot
bedrag voor uitgetrokken. Het bijzondere is, toen wij dit deden, toen begon het bedrijfsleven in
één keer de kansen te zien. Men begon met elkaar aanbiedingen te doen. Nu lijkt het erop alsof
wij veel minder geld nodig hebben om het gebied te ontsluiten omdat het voor het bedrijfsleven
interessant genoeg is om daar business cases voor te maken. Het gaat wel om de vraag
formulering. Wij denken dat iedereen die internetaansluitingen ook wil. Dit moet dan wel
voldoende zijn – ook in het buitengebied – om glasvezel te kunnen aanleggen. Het is van
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belang de vraagformulering op tafel te krijgen, zodat wij tegen het bedrijfsleven kunnen zeggen;
men heeft ook echt behoefte aan glasvezel. Wij houden ons aanbevolen voor die extra
windmolens waar die moeten komen. Gaat u nog aangeven waar deze moeten komen? Wij zijn
altijd bereidt extra windmolens te plaatsen als daar behoefte aan is. Het moet wel gedragen
worden door de bevolking. De plaatsen gaat u mij dadelijk even noemen dan kunnen wij deze
meenemen naar Arnhem.
De heer Veldhuizen: U heeft gelijk als u zegt; wij zijn met de Achterhoek bezig, maar wij zijn er
nog niet. Ons gaat het erom om het van Didam naar Arnhem 6-baans te krijgen, 3 banen aan
iedere kant. Als de aansluiting van de A15 bij het Van der Valkhotel erop komt dan verwachten
wij bij Wehl al in de file te staan. Wij willen graag de jongeren binnen de Achterhoek houden. Zij
zijn bereid 1 uur tot 1,15 uur te rijden. Willen wij jongeren vasthouden dan moeten wij wat
realiseren. Wij moeten ons hiervoor sterk maken. U heeft het bedrijf Beele gezien. In de nieuwe
setting komen er toch 70 personen op de Industriestraat te werken. Hooggekwalificeerde
mensen. Hier zullen er een aantal van in de gemeente Aalten willen blijven wonen. Onze
inschatting is dat ook aanverwante bedrijven zich zullen melden omdat zij zich ook in Aalten
willen vestigen. Wij spreken nu over bedrijven die op dit moment enorm aan het groeien zijn. Zij
willen nog verder groeien. Zij gaan niet naar een bedrijventerrein in Eibergen of Doetinchem. Wij
hebben nu de kans om tot 2025 hier voorzieningen voor te krijgen. Wij maken ons er sterk voor
om ook die 5 ha binnen Aalten te hebben. Voor werkgelegenheid, ook voor de toekomst, en om
onze strategie daarop te bepalen. U heeft gelijk voor wat betreft het aantal woningen. Wij
hebben de verkeerde woningen. Hier is nog een slag mee te maken.
De heer Cornielje zegt blij te zijn dat hem geen blaam treft. Dit is niet herhaald, dus dit is weer
van tafel. Om jongeren binnen de Achterhoek te houden is meer nodig. U noemt een aantal
bedrijven waar je maatwerk moet leveren. Daarover kan natuurlijk altijd het gesprek
plaatsvinden. Op bepaalde terreinen zul je ook in moeten leveren omdat het daar niet meer
nodig is. Dus niet nog eens 5-10 ha erbij zoeken. Dit is niet de weg die wij moeten volgen.
Maatwerk leveren, revitaliseren en ook het regionale bedrijventerrein in ere houden. Deze zijn
ook bedoelt om een aantal bedrijven te accommoderen. Die zijn ook goed ontsloten. Zowel naar
de nieuwe A18 als ook met het openbaarvervoer. In dit opzicht hangt alles met alles samen.
De heer Meerdink vraagt aandacht voor werkgelegenheid. De gemeente Aalten heeft een
beperkt industrieterrein, rond de 10ha. Een recyclingbedrijf dat al jaar en dag hier zit en hier
ontstaan is heeft veel ruimte nodig. Dat bedrijf heeft gevraagd om 5 van de 10ha van de
gemeente te mogen kopen. Met 5ha moet je eigenlijk naar het regionaal bedrijventerrein. Wij
hebben toen in het Streekplan afgesproken dat wij 5ha in moeten leveren van die oppervlakte.
Volgens ons is dit het paard achter de wagen spannen. En dat alleen door het feit dat een echt
lokaal bedrijf 5ha nodig heeft. De fractie van HenkMeerdinkVolkVertegenwoording pleit ervoor
overleg tussen de provincie en de gemeente te bewerkstelligen. Het kan toch niet zo zijn dat wij
5ha gekocht hebben als industrieterrein en wij moeten het verkopen als agrarisch terrein.
De heer Cornielje: Ik begrijp het heel goed, maar ik ga u toch teleurstellen. Er zijn heel veel
gemeenten in Gelderland die in dezelfde positie zitten. Bv. de gemeente Apeldoorn is
gedwongen om die gronden te verkopen. Zij zijn gedwongen om die gronden af te waarderen.
Zij zitten onder toezicht van de provincie. Zo’n grote gemeente. Zij moeten de tering naar de
nering zetten. Dit geldt voor veel meer gemeenten in Gelderland. Als al die gemeenten de lijn
zouden volgen, zoals u die bepleit, dan komen er weer honderden hectares bij. Terwijl wij al
teveel hebben. Dit is dus niet de oplossing. In dit opzicht moet ik u teleurstellen, zonder dat ik
precies van de hoed en de rand weet van het geval dat u nu aangeeft. In algemene zin moet u
er rekening mee houden dat gronden die in het bezit zijn, en die niet allemaal omgezet kunnen
worden in bedrijf- of woningbouwterreinen, dat je soms ook moet afwaarderen.
De heer Meerdink merkt op dat het voorbeeld van Apeldoorn en Nijmegen hier niet helemaal
opgaat. Omdat wij hier maar een zeer beperkte hoeveelheid eigen grond hebben. Samen met
de provincie is dit Werklandschap zo vastgesteld. Wij vragen niet om enorme hoeveelheden
grond.
De heer Diersen: De CdK merkt op dat wij teveel naar ‘binnen’ kijken. Wij willen graag uw visie
op het Euregionale beleid. Wij hebben het over onderwerpen hier die verder gaan dan de grens.
In de nota ‘Sterk Bestuur’ wordt in het advies door de commissie sterk aangedrongen om hier
veel mee te doen. Wij willen graag uw visie, hoe wij om moeten gaan met een sterke regionale
aanpak en aansturing zodat je de meeste slagkracht hebt.
De heer Wessels: In uw antwoord richting de VVD fractie hoorden wij vaak het woord flexibel. U
heeft het over de teruggang in woningen. Eén van de succesnummers in de Achterhoek is,
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samen tot veel minder woningen te komen dan men jaren geleden van plan was. Flexibiliteit en
zicht op de ontwikkelingen is van belang. Wij willen wel benadrukken dat de verdeling, over de
dorpen en buurtschappen van het platteland belangrijk is voor de leefbaarheid zodat daar altijd
mogelijkheden blijven. Flexibel t.a.v. bedrijventerreinen. Werkgevers laten zich niet altijd sturen
door provincie of gemeenten. Zij kunnen een heel andere kant op schieten dan je zou willen.
Hier willen wij toch graag enige flexibiliteit. U noemt breedband en de rol van de provincie
daarin. Hier zijn wij heel positief over. Door ontwikkelingen, die niet aan u te wijten zijn, lijkt het
allemaal weer wat vertraagt. Voor zover dit in uw macht ligt, willen wij u vragen op spoed aan te
dringen. Bereikbaarheid – ook digitaal - is voor het platteland heel belangrijk.
De heer Cornielje zegt dat het belangrijk is om ook over de grenzen heen te kijken. Het eerste
streekbezoek van onze Koning aan de Achterhoek was juist met de reden om over de grens
heen te kijken. Hier liggen ook kansen. In het advies van ‘Sterk Bestuur’ is dit ook gezegd. In het
coalitieakkoord van het Provinciaal Bestuur is ook opgenomen dat wij de relatie met Duitsland
gaan versterken. Inmiddels hebben wij een kwartiermaker in Düsseldorp zitten om ook bij het
Consulaat de eerste ingang te hebben. Wij zijn bezig, de relatie die al goed was, te verbeteren
en te intensiveren. Dit betekent de infrastructuur en de hele ruimtelijke ordening. Wij hebben
verschillende systemen in beide landen. Die systemen zullen altijd verschillend blijven. Maar wij
kunnen er wel voor zorgen dat de goede bestuurders bij elkaar komen en afspraken maken.
Zo’n EUREGIO is een buitengewoon belangrijke vorm om mensen bij elkaar te brengen. Omdat
het ook iets is van cultuur. De intentie is er, de wil is er. Wij moeten dit in dit gebied uitbouwen
en dat begint bij het leren van de taal, de cultuur en het zoeken van de samenwerking.
Op flexibiliteit dringen wij ook aan. Dit betekent niet dat je alles kunt. Teveel bedrijfsterreinen
betekent dat je allemaal sub-optimale terreinen hebt. Dan gaat de waarde toch weer omlaag.
Dan zul je die ondernemers, die niet allemaal op moderne bedrijfsterreinen zitten, in één keer
horen. Dan zit de concurrent op een prachtig gerevitaliseerd bedrijventerrein met
parkmanagement en goed ontsloten en zijzelf niet. Spreker adviseert het integraal te bekijken –
ook in de regio Achterhoek – en om keuzes te maken. Kiezen doet soms pijn, inderdaad. Maar
wel doen. Uiteindelijk is dit in het belang van die ondernemers waar die keuzes voor gemaakt
worden. Zij voegen zich heus weer daarna. Natuurlijk probeert u zoveel mogelijk mensen te
accommoderen, een plek te geven. Daar moet je ook naar zoeken maar dit moet wel binnen
goede kaders gebeuren die ook duurzaam zijn. Daar dringen wij echt op aan. Breedband –
spoed. De Achterhoek staat bovenaan ons lijstje. Hier willen wij dit het eerst uitrollen. Europese
regelgeving was aanvankelijk een belemmering omdat wij Staatssteun zouden geven. Dit is
allemaal uitgezocht. Het lijkt er op dat die bedrijven nu voldoende concurrerende voorstellen
kunnen doen en business cases kunnen maken waardoor wij breedband kunnen uitrollen. Wij
doen wel en beroep op de locale bestuurders om tot een goede vraagstelling te komen. Wij
zullen moeten weten wie aansluiting wil. Dan kun je ook uitrekenen hoeveel het gaat kosten.
De heer Uland zegt dat één ding in de bereikbaarheid nog niet genoemd is. Dit is de
langzaamste spoorlijn van Nederland. Tussen Winterswijk en Arnhem. Kunnen wij daar niet iets
aan doen?
De heer Ter Maat zegt dat er in de Achterhoek veel maakindustrie is. Het werk wordt
overgenomen door robots. Wij vinden dat er ingezet moet worden op scholing van mensen.
De heer Cornielje antwoordt dat men nu al bezig is om het traject Zevenaar - Didam verder te
optimaliseren. Een dubbele spoorlijn. Dit zijn hele grote investeringen. Het is de Rijksoverheid
die dit moet doen. Wij dragen hier provinciaal geld aan bij. Daarnaast gaan wij kijken naar
bereikbaarheid. Dit gaat niet zozeer om de vorm, maar hoe wij de Achterhoek beter bereikbaar
kunnen maken. Je moet out of the box denken. Anders denken dan in de bestaande systemen.
Die uitdaging zijn wij nu met elkaar aangegaan. En dan moet je niet weer meteen vervallen in
die oude buslijn, of oude spoorlijn. Je moet nadenken wat het vervoer voor de toekomst is. Wij
waren dinsdag met het college in Wageningen. Daar staat die WEpod. De auto die zonder
bestuurder rijdt. Deze ontwikkelingen gaan razend snel en bieden flexibiliteit en maatwerk. Daar
moeten wij over nadenken. Die ruimte willen wij ons zelf ook geven. Laten wij nu niet investeren
in het vervoer van het verleden maar in bereikbaarheid van de toekomst. Kennisinfrastructuur is
een ander terrein waar je in moet investeren. De Staten heeft net de Nota Onderwijs
Arbeidsmarkt vastgesteld. Wij zijn als provincie maar een hele kleine speler op die markt. Dan
gaat het over pilots en innovatieve zaken. Dit doen wij ook met het Graafschap College en de
HAN. Interessante projecten om die doorstroom te bevorderen.
De voorzitter sluit dit agendapunt af.
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2c.

Opvang van statushouders/woningcontingent.
De heer Pennings: Geachte Commissaris van de Koning, leden van de gemeenteraad, college
van burgemeester en wethouders en overige belangstellenden.
e
Als 3 onderwerp op deze bijzondere raadsvergadering van de gemeente Aalten willen wij als
raad het volgende graag onder uw aandacht brengen:
Het gaat om de problematiek rond de vluchtelingensituatie in de wereld en dan in het bijzonder
de gevolgen daarvan in Nederland en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de Nederlandse
gemeenten.
Dat deze problematiek iedereen raakt mag duidelijk zijn en dat die wereldwijd het meest
besproken is in het afgelopen jaar, is ook bekend.
Als gemeente zijn wij niet in de positie om hier iets over te vinden. Het is niet aan ons te
beslissen of mensen om een rechtmatige of humane reden asiel aanvragen.
Maar waar wij als gemeente wel mee te maken hebben is het beschikbaar stellen of het zoeken
naar geschikte woonruimte voor mensen die asiel aanvragen dan wel status/vergunninghouder
zijn. U als Commissaris van de Koning hebt daar op verzoek van de minister een bijzonder
positie in gekregen en om die reden willen wij dan ook graag met u van gedachten wisselen
over deze problematiek.
Door de minister is er eind 2015 een oproep gedaan aan u als Commissaris van de Koning om
te komen met plannen voor voldoende opvangplaatsen in de provincie Gelderland. De
bedoeling hiervan was dat de stroom van vluchtelingen op een dus danige humane wijze kan
worden opgevangen dat de zogenaamde 72-uurs noodopvang niet meer nodig is.
U en wij worden niet gevraagd om te oordelen over de problematiek van en rond de
vluchtelingen. Wij worden gevraagd om mee te denken en te werken aan de oplossing rond de
huisvesting van deze vluchtelingen.
U hebt daarbij de vraag doorgelegd naar de verschillende gemeenten in de provincie Gelderland
om daarmee af te tasten waar eventueel mogelijkheden liggen voor humane huisvesting van
vluchtelingen.
Uit deze inventarisatie is tot nu toe nog onvoldoende respons gekomen om al de verwachte
vluchtelingen te kunnen huisvesten en dan in de eerste plaats de status/ vergunninghouders.
De gemeente Aalten wil voorkomen dat wij als land weer moeten grijpen naar het instrument
van 72- uurs noodopvang dan wel opvang in grootschalige tentenkampen.
Ondanks dat de gemeente Aalten al een AZC heeft, wil zij ook haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen in de opvang van status/vergunninghouders.
Door de demografische ontwikkelingen doen zich hier knelpunten voor. In verband met de
vergrijzing en het teruggaan van het aantal burgers in de regio zijn er afspraken gemaakt met de
regio en de provincie om het aantal woningen terug te brengen. Dit om leegstand te voorkomen.
En dient zich aan de andere kant de vraag aan om woonruimte beschikbaar te hebben voor de
status/ vergunning houders.
De concrete vraag van de gemeenteraad van Aalten aan de commissaris en daarmee ook aan
de Gedeputeerde Staten van Gelderland of het mogelijk is om met tijdelijke ontheffing of
tijdelijke woningcontingenten te gaan werken zolang deze problematiek zich voordoet.
Dan kunnen er woningen dan wel gebouwen geschikt gemaakt worden voor bewoning en dit
aantal drukt dan niet op het aantal woningcontingenten van de sociale huurmarkt.
En vervolgvraag daarop is om ook flexibeler om te gaan met de huisvesting van de
zogenaamde status- dan wel vergunninghouders. Tot nu toe moet iedere gemeente aan zich
voldoen aan het aantal vereiste huisvestingen.
De colleges van Burgemeesters en Wethouders hebben een overall- voorstel in de regio en bij
de Provincie voorgelegd. Dit willen wij als gemeenteraad van harte ondersteunen.
Het voorstel maakt het mogelijk om hierin regionaal samen te werken zodat wellicht op het ene
moment de ene gemeente meer doet dan de haar opgelegde verplichting en het andere
moment een andere gemeente .
Als de som van de aantallen voldoende is dan moet dit volgens ons mogelijk zijn.
Niet elke gemeente heeft op elk moment voldoende huisvesting ter beschikking en het
beschikbaar maken van andere gebouwen kan weer veel ruimte geven die regionaal gebruikt
kan worden.
Dit komt zowel de sociale huurwoningmarkt ten goede als ook de mogelijkheid om
voorzieningen te treffen of te creëren om mensen humaan maar ook adequaat op te vangen en
te helpen om op een goede manier in te burgeren in de Nederlandse samenleving.
Commissaris en alle aanwezigen, wij zien uw beantwoording op de door ons gestelde vragen
dan ook met belangstelling tegemoet.
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Natuurlijk zijn wij van harte bereid om hierover nog verder met u van gedachten te wisselen.
Wij vinden het belangrijk dat u een helder beeld hebt van de wensen zoals die voor liggen.
Wij willen ook graag, juist voor deze kwetsbare doelgroep, ruimte maken en zo als
Achterhoekse gemeenten onze verantwoordelijkheid dragen in de opvang van vluchtelingen op
een adequate en humane wijze.
De voorzitter geeft kort een tussenstand over dit onderwerp van wat er in de regio is overlegd.
De gemeenten zijn dit inventariserend met elkaar aan het bespreken.
De heer Cornielje zegt blij te zijn met deze inbreng van de raad. Het is een buitengewoon groot
vraagstuk waar wij mee geconfronteerd worden. Wij gaan niet over het toelaten van
vluchtelingen. Dit is in Nationale- en Europese wetgeving vastgelegd. Gemeenten hebben wel
met de uitkomsten daarvan te maken. Mensen vluchten niet zomaar. Je begrijpt heel goed dat
mensen hierheen willen komen. Voor mensen die bedreigd worden moet er altijd plaats zijn hier.
Natuurlijk zijn er ook andere mensen die hierheen willen komen. Hier hebben wij ook regels
voor. Dit betekent dat niet iedereen, die hier komt, hier zal blijven. Dat is een harde boodschap,
maar voor sommige mensen is er wel ruimte. Na de zomer van 2015 is er nogal een behoorlijke
toestroom gekomen. Daarom heeft de Minister van Binnenlandse Zaken alle Commissarissen
gevraagd om binnen de provincies, als Rijksheer, op te treden om mee te helpen dat die hele
keten goed functioneert. Dit betekent de allereerste opvang, de noodopvang in sporthallen e.d.
Dit willen wij toch vermijden. Maar als er weer een enorme piek komt dan zal dit ook weer
moeten. Dit moeten wij proberen te voorkomen. Dit betekent dat wij voldoende noodopvang
moeten hebben. Daar is de opdracht van de Minister aan mij ook opgericht. Om in overleg met
de Veiligheidsregio’s er voor te zorgen dat er in Gelderland voldoende noodopvang is. Ook
moeten er voldoende asielzoekerscentra zijn. Spreker zegt dankbaar te zijn dat ook de
gemeente Aalten ruimte biedt aan een asielzoekerscentrum en dat loopt ook uitstekend.
Daarnaast is er de huisvesting van statushouders. Er zijn nu teveel mensen die in een
asielzoekerscentrum zitten. Op landelijk niveau zijn dit ongeveer 13.000 tot 14.000 mensen. Die
hebben de status gekregen en mogen hier blijven. Zij wachten op huisvesting. Dit was
huisvesting sociale woningbouw. Dat is toch wat beperkt, gelet op de hoge nood die wij hebben.
Dit kan ook best voor alleenstaande mannen. Die hoeven niet een heel huis te hebben. Zij
kunnen ook met kleinere eenheden toe. Wij zijn creatief aan het zoeken naar huisvesting voor
deze mensen. Maatwerk moet geleverd worden. Voor gezinnen zoek je eerder naar woningen
en voor alleenstaanden naar wat andere vormen. Het is op dit moment al een
verantwoordelijkheid van alle gemeenten in Nederland om een aantal statushouders op te
nemen. Dit is een wettelijke verplichting. Die aantallen zijn per gemeente bekend. Het afgelopen
half jaar hebben alle gemeenten hun taakstelling behaald in Gelderland. Hier mogen wij trots op
zijn. Wij moeten wel beseffen dat in datzelfde halfjaar de instroom in Nederland erg is
toegenomen. In het tweede halfjaar, waar wij nu inzitten, moeten meer mensen gehuisvest
worden. Wij moeten met elkaar een enorme prestatie leveren. Het initiatief dat men in de
Achterhoek genomen heeft, wordt door het College van Gedeputeerde Staten zeer
gewaardeerd. Door samen op te trekken. U noemt flexibiliteit. De ene gemeente kan wat meer
noodopvang organiseren, een ander wat meer AZC plekken realiseren en een ander meer
gebouwen of huizen om statushouders te vestigen. Het verzoek aan ons is geweest dit
regionaal te mogen aanpakken, en daar geen malus te krijgen. Wij hebben ons hiervoor in Den
Haag sterk gemaakt. Er is met de ministers afgesproken dat wij hier nu niet per gemeente gaan
afrekenen. Als de Achterhoek als één geheel met een voorstel komt dan mogen die verschillen
tegenover elkaar worden afgestreept. Die flexibiliteit is dan ook mogelijk. Dit betekent wel dat wij
een beroep doen op elkaars solidariteit. Dan hoeven er geen malussen uitgedeeld te worden en
onderling geen rekeningen verstuurd te worden. Een week of 6 geleden zijn wij bij de Regio
Achterhoek op bezoek geweest. Daar is dit ook met de wethouders besproken. Josan Meijers
komt binnenkort weer op bezoek. Als het goed is krijgt u deze week nog een ambtelijke brief,
waarin gevraagd wordt wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de huisvesting van
statushouders. De Staatssecretaris komt binnenkort op bezoek. Wij willen hem de laatste cijfers
geven. Er is tot nu toe goed gepresteerd in Gelderland. Maar de taakstellingen die er liggen zijn
groot en wij zijn er nog niet. Aan de ene kant wil ik complimenten maken voor het feit dat
mensen hun nek uitsteken en goed werk leveren. Aan de andere kant moet ik tegelijkertijd de
boodschap uitzenden dat, - gelet op alles wat op ons afkomt -, er toch nog forse inspanningen
geleverd moeten worden. Die urgentie ligt er ook. Het kan zo maar zijn dat dadelijk grote
aantallen mensen zich melden. Gelukkig heeft het Kabinet in Europa afspraken gemaakt. Wij
hopen dat dit allemaal stand kan houden en uitvoerbaar is. Je kunt dit allemaal aan de
onderhandelingstafel bespreken maar het moet straks ook nog blijken of dit in de praktijk uit te
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voeren is. Wij moeten ons aan de ene kant voorbereiden op toch nog weer een stroom, terwijl
wij denken en hopen dat die instroom zal afnemen. Dit zijn dubbele boodschappen die moeilijk
te communiceren zijn. Wij gaan er vanuit dat wij als college goed samenwerken met alle
gemeenten in Gelderland. Als de instroom onverhoopt weer hoog wordt en wij moeten weer
extra faciliteiten realiseren dan hopen wij dat wij ook weer een beroep op u mogen doen.
De heer Pennings zegt blij te zijn met dit antwoord. Hij wil nog wel een streep zetten bij die
taakstelling. Deze wordt steeds moeilijker. Alle woningen die wij hiervoor beschikbaar hebben
vallen niet zomaar vrij. Gelukkig hebben wij nog niet zoveel leegstand. Dit geeft aan dat het heel
belangrijk is om dit gezamenlijk te doen. Als regio Achterhoek moeten wij dit gezamenlijk
oppakken. Dit is belangrijk om die negatieve publiciteit weg te halen.
De heer Cornielje zegt het hier helemaal mee eens te zijn. Voor wat betreft de
woningcontingenten is het niet te verkopen dat Nederlanders die in Nederland wonen langer
moeten wachten op een woning. Dit betekent dat je soms ook extra moet bouwen. Daar hebben
wij een regeling voor, “Steengoed benutten”. Ook om de gemeenten te helpen nieuwe locaties
verder te ontwikkelen. Wij maken ook afspraken met woningcorporaties. De wachtlijsten mogen
niet langer worden voor mensen die hier al zijn. Dit betekent dat als er meer mensen komen dat
je ook tijdelijk voor 5 of 10 jaar bebouwing geschikt moet maken. Daar zijn ook middelen voor,
dus dit kan ook.
De voorzitter merkt op dat in de gespreksgroep in de Achterhoek nadrukkelijk gezegd is dat de
raden niet moeten denken dat wij als groep voortdurend met actuele cijfers komen. Dit willen wij
wel maar dan krijg je het effect wat de heer Pennings schetste. Afrekening – die gemeente wel,
die niet. En ook in de raden krijg je hier dan logischer wijze allerlei vragen over. De kracht is dat
wij proberen het samen te inventariseren en op te lossen.
De heer Uland: U had het net over vernieuwend denken. Hier kan ook vernieuwend gedacht
worden in de vorm hoe je dit dan bouwt. Bv. containerwoningen. In deze innovatieve regio zijn
er vast nog wel meer ideeën, waar ook duurzaamheid een rol in kan spelen. Het is belangrijk dat
wij daar naar kijken, wij hebben er wel ruimte voor.
De heer Cornielje zegt het ook hier mee eens te zijn. Dit heeft men in Geldermalsen ook
geprobeerd. Dit is niet zo goed gevallen. In dit opzicht is communicatie, heel belangrijk. Het
lastige is, dat op het moment dat je een voorstel doet, je al bijna een achterstand hebt want dan
zijn er mensen die horen het voor het eerst en die zeggen dan waarom heb ik het niet eerder
gehoord. Er is altijd een eerste moment dat je iets moet zeggen. Dit doet ook een groot beroep
op de media. Om op correcte wijze hierover te berichten. Dit gebeurt ook gelukkig. Wij moeten
ook gaan kijken naar het cultureel erfgoed dat wij hebben. Prachtige gebouwen die er zijn en die
mogelijkerwijs ook geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning. Misschien kun je nieuwe
functies geven aan cultureel erfgoed dat je toch wilt behouden. Daar zijn wij ook toe bereid. Wij
moeten ook solidair zijn met elkaar. Als de ene gemeente iets niet kan dan moet een andere
gemeente dit weer opvangen. De regio Achterhoek is een mooi gebied waarin je dit met elkaar
kunt opvangen. Maar per saldo moet wel iedereen een bijdrage leveren. Het kan niet zo zijn dat
al die gemeentes zeggen: “wij even geen statushouders en dat er dan in de hele Achterhoek te
weinig statushouders gevestigd zouden worden”. Dit kan niet.
De heer Meerdink zegt dat de gemeente Aalten in de bijzondere positie verkeerd dat zij een exbejaardenhuis heeft met 80 appartementen dat nu al een aantal jaren leegstaat. Vanuit de raad
is al een aantal keren gezegd dit tijdelijk voor statushouder aan te bieden. Wellicht geen 80
maar 40. Dan doen wij toch wat. Nu staat het leeg.
De voorzitter zegt dat de heer Meerdink nu een motie, die in de raad verworpen is, alsnog
probeert voor elkaar te krijgen. Dit is heel slim van u maar ik heb hier toch een beetje moeite
mee. Wij zitten in een fase van onderhandelingen met dit gebouw waarin wij als college een
bepaald standpunt ingenomen hebben. Dit is een tamelijk hot issue.
De heer Cornielje zegt dat het goed is dan wij met ons allen creatief nadenken over allerlei
mogelijkheden. Dus op voorhand geen blokkaders van wat wel en wat niet. Vervolgens moeten
wij met elkaar in regionaal verband kijken wat nu de meest geschikte woningen zijn. Je moet het
aanpassen. Dit kost geld. Als wij het over kleinere aantallen hebben dan is het logisch om
eerder te denken aan statushouders dan aan noodopvang. Spreker zegt het te willen betrekken
bij het totaal plaatje. In zijn algemeenheid – en dat geldt niet alleen voor deze gemeente maar
ook voor andere gemeenten – staan wij open voor allerlei suggesties. Wij kunnen ons niet
veroorloven om op voorhand al nee te zeggen tegen bepaalde objecten.
Sluiting
De voorzitter zegt dat er vandaag gesproken is over talloze onderwerpen. Er zijn ook accenten
gelegd. Dit is ook logisch want je kunt onmogelijk alle onderwerpen waar wij ons bestuurlijk mee
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bemoeien, gaan behandelen in zo’n halve dag. Wij hebben vooral met elkaar gesproken en
daarmee het partnerschap tussen twee overheden nog eens een keer beklonken en bevestigd.
Wij werken ontzettend nauw samen met de provincie. De provincie is altijd bereid naar ons te
luisteren. Wij hebben het steeds over een kwaliteitsimpuls naar elkaar toe. Wij vinden het zeer
plezierig dat u gevieren naar ons toe bent gekomen. Dat u geluisterd heeft. Dat u antwoord
gegeven heeft op de vragen die in deze raadsvergadering gesteld zijn. Spreker zegt blij te zijn
dat wij als gemeente in gelegenheid zijn gesteld om u te ontvangen. U bent gastvrij ontvangen.
Dit is niet alleen een kenmerk van de Achterhoek maar ook van deze gemeente. Dank dat u hier
was. Wij weten dat wij altijd welkom zijn in het Provinciehuis in Arnhem. Hij bedankt de
aanwezigen voor hun inbreng. Spreker bedankt voor de voorbereiding, zowel van de kant van
de Provincie als van de kant van de gemeente als ook de gastvrijheid in de gebouwen van
vandaag.
De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur.
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Aalten in de openbare raadsvergadering van 24
mei 2016.

M.A.J.B. Fiering
raadsgriffier

G. Berghoef
voorzitter
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