AGENDACOMMISSIE
Besluitenlijst van de vergadering van 24 april 2017
OPENBAAR
Aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:
De heer Gerritsen (voorzitter)
De leden:
Mevrouw Noorman, de heren Wikkerink, Frenken, Ter Maat, Meerdink, Walter en
Veldhuizen.
Ook aanwezig wethouder Rijks.
Griffier:

Dhr. Fiering

1.

Opening.
De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering. Hij heet een ieder welkom.

2.

Vaststelling van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Rondvraag.
De heer Wikkerink wijst op de e-mail van de heer Sietsma om een informatieavond te
organiseren naar aanleiding van de plannen van de gemeente Winterswijk met betrekking tot
windenergie. Het is meer een taak van het college om dit te organiseren. Kan het college hier
een standpunt over innemen? Hij wil dit vanavond aan de orde stellen.
Burgemeester Gerritsen zegt dat wethouder Kok in de raadsvergadering van 18 april de positie
van de gemeente Aalten en de inwoners van Aalten heeft weergegeven. Ook heeft hij de stand
van zaken met betrekking tot het overleg met de gemeente Winterswijk verteld.
Wethouder Rijks zegt dat hij tijdens de installatie van de nieuwe burgemeester van Winterswijk
met één van de bestuurders van Winterswijk heeft gesproken over de plannen van de
gemeente met betrekking tot de windturbines. De bestuurder van Winterswijk heeft aangegeven
dat de gemeente Winterswijk nog in gesprek gaat met bewoners van de gemeente Aalten c.q.
Bredevoort. Daarnaast heeft de nieuwe burgemeester van Winterswijk aangegeven dat
iedereen met hem in gesprek kan gaan over allerlei onderwerpen. Tijdens een bijeenkomst in
Bredevoort heeft spreker het vorenstaande ook aan de aanwezigen kenbaar gemaakt. Daarbij
was ook de heer Sietsma aanwezig.
De heer Meerdink zegt dat duurzame energie altijd door de gemeente Aalten is omarmd. Het te
woord staan van burgers is altijd goed. Als het gaat om een vorm van actie dan is dat een goed
recht van de heer Sietsma. Wanneer de gemeenteraad acties zou ondersteunen tegen
duurzame energie, dan is dat naar zijn mening op z’n minst merkwaardig.
De heer Walter vindt dat de fracties zelf kunnen besluiten of zij actie willen ondernemen. Het is
naar zijn mening geen taak van de gemeenteraad om dit op te pakken.
De heer Ter Maat vindt wel dat de burgers van Bredevoort geïnformeerd dienen te worden.
De heer Frenken wijst erop dat wethouder Kok in de raadsvergadering heeft aangegeven dat
het college nog met een standpunt komt. Laten we dat afwachten. De heer Sietsma kan worden
bericht dat het standpunt van het college wordt afgewacht.
De heer Veldhuizen vindt dat het college met een standpunt moet komen.
De heer Wikkerink wijst er op dat een burger vraagt om een informatieavond.
De burgemeester resumeert dat het college wordt opgeroepen om goed in de gaten te houden
waar de gemeente Aalten staat in de procedure. Inwoners van de gemeente Aalten moeten de
kans krijgen om volwaardig mee te praten en gehoord te worden over de plannen van de
gemeente Winterswijk. Wethouder Kok heeft ook aangegeven dat het college deze procedure
moet bewaken. De e-mail van de heer Sietsma is bij het college bekend en gevraagd wordt om
deze bij de bepaling van het standpunt (ook ten aanzien van het organiseren van een
informatiebijeenkomst ) te betrekken. De gemeenteraad wordt z.sm. op de hoogte gebracht van
het standpunt van het college. Zo nodig kan dit weer besproken worden in de
agendacommissie.

De heer Walter vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot welstandsvrije gebieden?
Het experiment liep tot 1 januari 2017.
De burgemeester zegt toe dat dit schriftelijk wordt beantwoord.
De heer Ter Maat zegt dat in de media stond dat de verschillende woningbouwcorporaties meer
sociale woningen gaat bouwen. Volgens de berichten kwam Aalten hiervoor niet in aanmerking.
Hij vraagt of het college in gesprek is met de woningbouwcorporatie om ook in Aalten meer
sociale woningen te realiseren. Er is wel behoefte aan meer sociale woningen.
De burgemeester zegt toe dat dit schriftelijk wordt beantwoord.
Wethouder Rijks zegt dat het college van de gemeente Berkelland – met betrekking tot de
verevening van de jeugdzorg - heeft besloten om optie drie niet te ondersteunen. Berkelland
opteert voor optie 2 (alleen op nadeel vereffenen). De overige 7 colleges ondersteunen wel
optie 3. Het is nog niet zeker of de gemeenteraad van Oost Gelre voor optie 3 kiest. In mei
komen de portefeuillehouders weer bijeen. Hij vraagt de fractievoorzitters na te denken over de
mogelijkheid van optie 2.
Na een korte discussie wordt afgesproken dat het standpunt van de gemeenteraad van Aalten
(optie 3) voorshands wordt gehandhaafd. Daarnaast moet het standpunt van de gemeenteraad
van Berkelland en Oost Gelre worden afgewacht.
4.

Mediabeleid.
De heer Wikkerink heeft in de raadsvergadering aangegeven dat hij een brede discussie wenst
over het mediabeleid. Hij heeft afgelopen weekend twee nota’s gemaild. Een van de VNG en
een van de provincie Gelderland. Uiterlijk in 2025 moeten keuzes zijn gemaakt over het
medialandschap. Tijdens de discussie over licentieverlenging van de lokale omroep ging het
alleen maar over de verlenging terwijl het mediabeleid van de gemeente veel breder is. Het
gaat niet alleen over de lokale omroep. Er vindt een verschraling van de berichtgeving in de
Gelderlander plaats. Waar is de functie van de pers gebleven? Dat baart iedereen zorgen.
Spreker heeft contact gehad met twee oud-journalisten. Deze willen graag meedenken over de
wijze waarop het mediabeleid van de gemeente een bredere vorm kan worden gegeven. De
media is namelijk een van de dragers van de democratie. Daarom heeft spreker voorgesteld om
hierover een discussie te voeren. Aan de orde kan komen wat de functie is van de media in
relatie tot de gemeentelijke politiek/democratie. Willen we dat faciliteren of laten we dat gaan?
Overigens mag en zal de gemeente nimmer op de stoel van de redactie zitten. De voorzitter
van AladnaFM wil meewerken aan een brede discussie.
De heer Veldhuizen zegt dat zijn fractie - tijdens discussie over de licentieverlenging –
AladnaFM heeft opgeroepen om te gaan samen werken. Dat is nog steeds niet gebeurd. Het
mediabeleid is wel een taak van de gemeente. AladnaFM moet dan wel met meer expertise te
komen.
De burgemeester zegt dat de vraag van de heer Wikkerink is of het wenselijk is om een brede
discussie te voeren over het mediabeleid van de gemeente Aalten.
De heer Meerdink zegt dat een discussie altijd goed is. De discussie in de raad over de
licentieverlenging was te beperkt.
De heer Walter vindt het op dit moment niet nodig om een dergelijke discussie te voeren. Het is
goed dat het college t.z.t. met een notitie komt over het mediabeleid. Dat hoeft niet op korte
termijn. In ieder geval wacht zijn fractie een eventueel voorstel van het college af.
De heer Ter Maat en mevrouw Noorman vinden het een goed onderwerp om over na te
denken.
De heer Frenken deelt de mening van de heer Walter. Een dergelijke discussie hoeft niet op de
korte termijn.
De heer Rijks zegt dat AladnaFM is verzocht om samenwerking te zoeken. Omroep Gelderland
heeft van de provincie Gelderland de opdracht gekregen om de door de heer Wikkerink
voorgestelde zaken bij de lokale omroepen neer te leggen en ze daarbij te helpen. Dat wil
spreker ook als opdracht bij AladnaFM neerleggen. Spreker wil hen op hun
verantwoordelijkheid wijzen. Zij moeten de kans krijgen om daar stappen in te zetten.
De heer Wikkerink zegt dat het niet alleen gaat over AladnaFM maar over het hele
medialandschap. Hoe ontwikkelt zich dat? Met behulp van deskundigen kan hierover worden
gediscussieerd. Welllicht komen we tot de conclusie dat de gemeente hier helemaal niks mee
te maken heeft. Dat moet dan ook worden geaccepteerd. De Gelderlander trekt zich steeds
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verder terug. Wellicht kan de gemeente aan AladnaFM voorstellen om deze leemte op te vullen.
Spreker stelt voor om dit eerst te bespreken onder leiding van deskundigen.
De burgemeester zegt dat men zich zorgen maakt over de kwaliteit van de nieuwvoorziening.
Journalistiek is een onmisbare factor in een goed werkende democratie. Afgevraagd kan
worden hoe zich dit gaat ontwikkelen. Hoe gaan we daar mee om? Aan de andere kant zou
kunnen worden bezien welke relatie de gemeente heeft met de media. Is dat alleen het
verlenen van de licentie voor de lokale omroep en het doorsluizen van middelen naar deze
lokale omroep? Of gaat het ook over de kwaliteit van de journalistiek in relatie tot de democratie
en speelt de gemeente daar wel of geen rol in? Dat is de vraag en de heer Wikkerink stelt voor
om onder leiding van deskundigen hierover een discussie te voeren.
Spreker vraagt of er steun is voor het verzoek van de heer Wikkerink om hierover met
deskundigen te discussiëren c.q. aandacht te besteden aan de toekomst van de media in relatie
tot het functioneren van de democratie.
De heren Wikkerink, Ter Maat en Meerdink alsmede mevrouw Noorman vinden het een goed
idee om een brede discussie te voeren over het mediabeleid onder deskundige leiding.
De heren Veldhuizen, Frenken en Walter achten dat niet nodig. Voorgesteld wordt dat het
college met een voorstel komt.
De burgemeester concludeert dat de meerderheid van de leden van de agendacommissie een
dergelijk debat wensen en dat dit verzoek bij het college wordt neergelegd om met een voorstel
te komen.
5.

Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 20 maart 2017.
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

6.

Concept-agenda rondetafelgesprek d.d. 9 mei 2017.
Afgesproken wordt dat het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën om 19.00 uur begint in de
RTG zaal. De voorzitter is de heer Walter. Het rondetafelgesprek Ruimte begint om 19.30 uur in
de raadzaal.
De gewijzigde agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.

7.

Concept-agenda van de raadsvergadering d.d. 23 mei 2017.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

8.

Bestuurlijke termijnagenda.
Akkoord.

9.

Raadsmededeling 47/2017. Beantwoording vragen over omvang agrarisch bouwperceel
provincie Gelderland.
Op verzoek van HMV geagendeerd. Besloten wordt deze raadsmededeling te agenderen voor
het rondetafelgesprek van 6 juni a.s.

10.

Raadsmededeling 50/2017 Presentatie verkeerskundig onderzoek Beggelderdijk.
Op verzoek van HMV geagendeerd. Besloten wordt deze raadsmededeling te agenderen voor
het rondetafelgesprek van 6 juni a.s.

11.

Erfgoedbeleid.
Op verzoek van HMV geagendeerd. Bij de vaststelling van de Erfgoedverordening bleek dat er
een uitvoeringsprogramma ontbreekt. HMV wil graag enkele concrete zaken bespreken.
Afgesproken wordt dat de fractie HMV met een nadere toelichting en een concreet lijstje komt.
Deze wordt dan in een volgende agendacommissie besproken.

12.

Derde radenconferentie Regio Achterhoek 19 juni.
Op maandag 19 juni wordt door de Regio Achterhoek de derde radenconferentie over de
doorontwikkeling van de intergemeentelijke samenwerking gehouden. Het is een belangrijke
bijeenkomst. Raadsleden worden opgeroepen om naar deze conferentie te gaan. Op 19 juni
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zijn ook de rondetafelgesprekken gepland.
Besloten wordt om de rondetafelgesprekken van 19 juni te verplaatsen naar woensdag 21 juni.
Deze avond is al gereserveerd voor de uitloop van de raadsvergadering van 20 juni. De
verwachting is deze avond niet benodigd is voor de uitloop van de raadsvergadering.
13.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.25 uur en bedankt iedereen voor hun inbreng en
aanwezigheid.

4

