Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten
op 23 maart 2010 om 19.30 uur, in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten
Voorzitter:

de heer G. Berghoef, burgemeester

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, R.H. Heideman, D.W. Luiten, H.J.Meerdink en
J.H.J. Wessels (CDA)
Mevrouw W.W. Oort-Löwenthal, mevrouw P. 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 en H.J. Rijks (Gemeentebelangen)
De heren H.H. Navis, J. Teeuwsen en M.J. Veldhuizen (VVD)
De heer J. Pennings (ChristenUnie)
Afwezig met kennisgeving:
De heer P.J. Frenken (CDA) en de heer R.J. Wossink (GB)
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en verzoekt iedereen te gaan staan en een ogenblik
stilte in acht te nemen. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom.
2.
Vragenuur
Mevrouw Hoezen zegt dat zij vragen op schrift heeft gesteld over de stand van zaken van het
ingestelde onderzoek na de aangifte over het lekken naar de Gelderlander. Zij zal de vragen via de
griffie indienen, zodat via een raadsmededeling schriftelijk antwoord kan worden gegeven.
De voorzitter deelt mee dat de CDA-fractie heeft verzocht om een verklaring af te leggen. Hij geeft het
woord aan de voorzitter van de CDA-fractie.
De heer Luiten zegt naar aanleiding van een bericht in de Gelderlander met de titel: “Meer actie bij
opsporen lek”, dat de CDA-fractie een verklaring wil afleggen. De voltallige CDA-fractie neemt afstand
van de uitspraken van wethouder Frenken in dit artikel. De fractie spreekt haar vertrouwen in de
handelwijze van de burgemeester uit. De fractie stelt de handelwijze van de burgemeester niet ter
discussie en wacht een verder onderzoek af.
De voorzitter bedankt de CDA-fractie voor het vertrouwen dat de fractie heeft uitgesproken.
Mevrouw Hoezen laat weten dat haar vragen geen betrekking hebben op het artikel waar de heer
Luiten op doelt.
3.
Vaststelling van de agenda
De voorzitter wijst erop dat op de tafels een stuk ligt met een wijziging met betrekking tot de namen bij
de agendapunten 6, 7 en 8.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.a.
Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 9 maart 2010
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de notulist.
4.b.
Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 11 maart 2030
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan de notulist.
5.
Voorstel tot beëdiging van leden en plaatsvervangend leden van rondetafelgesprekken
die geen raadslid zijn
Er worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter constateert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
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6.
Voorstel tot benoemen leden en plaatsvervangend leden rondetafelgesprekken
De heer Pennings is van mening dat het aantal plaatsvervangende leden erg toeneemt, wat gevolgen
heeft voor de hoeveelheid papier die wordt verbruikt. Gelet op de duurzaamheid moet de hoeveelheid
papier worden bekeken. Hij wil bovendien enige terughoudendheid betrachten wat betreft de
toegankelijkheid van vertrouwelijke stukken. Spreker vindt dat de raad dit kritisch moet bekijken.
De voorzitter merkt op dat de opmerking van de heer Pennings is geagendeerd voor de evaluatie. Hij
concludeert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
7.
Voorstel tot benoemen voorzitters van de rondetafelgesprekken
De voorzitter concludeert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
8.
Voorstel tot benoemen leden van de werkgroep financiën
De voorzitter concludeert dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.
9.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 19.38 uur.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aalten in zijn openbare vergadering van 20 april
2010.
de griffier,

de voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef
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