Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten
op 17 mei 2011 om 20.30 uur in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten
Voorzitter:

de heer H.J. Meerdink

Griffier:

de heer M.A.J.B. Fiering

Notulist:

de heer J.P.P.A. Wijnen (Notuleerservice Nederland)

Aanwezig zijn de leden:
Mevrouw W. van der Kuil en de heren F.B. Diersen, P.J. Frenken, R.H. Heideman, D.W. Luiten en
J.H.J. Wessels (CDA)
Mevrouw W.W. Oort-Löwenthal, mevrouw P.W.E. Hoezen en de heer J.D. van Duijvenvoorde (PvdA)
De heren G.H. Migchelbrink, G.I. Uland en J.C. Wikkerink (Progressieve Partij)
Mevrouw M.W. Egberts-Veerbeck en de heren J.J. Bulsink, A. Walter en R.J. Wossink
(Gemeentebelangen)
De heren H.H. Navis, A.W. Udo en M.J. Veldhuizen (VVD)
De heer J.A. Pennings (ChristenUnie)
Verder aanwezig:
Burgemeester G. Berghoef, wethouder H.J. Rijks en gemeentesecretaris J. Nobel
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur. Hij heet de aanwezigen van harte welkom.
2.
Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad met betrekking tot de aanbeveling
inzake de herbenoeming van de burgemeester van de gemeente Aalten
De voorzitter deelt mee dat de raad van de gemeente Aalten, gelet op artikel 61a lid 2 van de
Gemeentewet, besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door tussenkomst
van de Commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland aan te bevelen de heer G. Berghoef
voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Aalten. Aldus besloten door de
raad van de gemeente Aalten in de besloten vergadering op 17 mei 2011.
(Applaus.)
De voorzitter laat weten dat de Commissaris van de Koningin toestemming heeft gegeven bekend te
maken dat hij de aanbeveling van de raad zal voorzien van een positief advies. Spreker feliciteert de
heer Berghoef en mevrouw Berghoef met de voordracht voor herbenoeming. Hij meldt dat het
gebruikelijk is dat de nestor van de raad een aantal woorden spreekt en hij nodigt de heer Udo uit om
een paar woorden tot de burgemeester te richten.
De heer Udo bedankt namens de raad de leden van de vertrouwenscommissie die in de afgelopen
periode diverse malen hebben vergaderd. Hij begrijpt dat deze commissie de werkzaamheden
serieus, in goede harmonie en met een groot onderling vertrouwen heeft uitgevoerd en dat de
commissie daarbij op voortreffelijke wijze is ondersteund door de griffier. Hij bedankt de leden van de
commissie voor het goede werk en voor de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten.
(Applaus.)
Burgemeester Berghoef sluit zich aan bij de woorden van de heer Udo. Hij is de raad erkentelijk voor
de woorden die zijn gesproken en voor de helderheid van de aanbeveling. In het gesprek met de
Commissaris van de Koningin ter gelegenheid van het afscheid van het vorige college van
Gedeputeerde Staten is kort stilgestaan bij de geschiedenis van de gemeente Aalten. De Commissaris
van de Koningin maakte een compliment voor de wijze waarop de vertrouwenscommissie de
gesprekken heeft georganiseerd, de strakheid waarin het geheel plaatsvond en de afspraken die
steeds werden nagekomen. Spreker vindt het een genoegen in een dergelijke sfeer met elkaar te
mogen werken. Hij merkt op dat hijzelf, het college en de raad afhankelijk zijn van de kwaliteiten van
de mensen om zich heen, die in hoge mate de resultaten bepalen van wat wordt gedaan. Daarbij is
het belangrijk dat de raad en het college leren zaken met elkaar af te ronden. In de toespraak bij zijn
installatie heeft spreker het gehad over een stap voorwaarts. Die stap voorwaarts is er nadrukkelijk
gekomen, ook ten koste van persoonlijk leed. Dat is in zijn persoonlijk geval alleen mogelijk als dat is
ingebed in een goede thuissituatie. Hij heeft het geluk dat dit het geval is, zodat hij op elk moment in
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de week beschikbaar is als dat nodig is. Spreker is van mening dat de gemeente een duidelijke plaats
inneemt in de regio. De gemeente wordt regelmatig gevraagd advies te geven en de raad en het
college hebben hier nadrukkelijk een functie in.
Spreker bedankt de raad voor het vertrouwen dat de raad heeft uitgesproken en hij zal proberen ook
de komende jaren als mens in dienst te blijven van de gemeente Aalten. Hij bedankt de raad ook voor
de uitstekende samenwerking en dat zaken op een open wijze met elkaar kunnen worden besproken.
Hij wijst erop dat de raad er trots op mag zijn dat veel besluiten unaniem worden genomen. Spreker
verheugt zich op de samenwerking in de komende jaren.
(Applaus.)
3.
Sluiting
De voorzitter deelt mee dat namens de burgemeester een hapje en een drankje worden aangeboden
in de hal. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 20.40 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten d.d. 14 juni 2011,
de raad van de gemeente Aalten,
de griffier,
de voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef
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