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GEMEENTERAAD
Besluitenlijst openbare
raadsvergadering gemeente Aalten
29 april 2014.
Plaats
Begintijd
Voorzitter
Griffier

raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten
19.30 uur
de heer G. Berghoef
de heer M.A.J.B. Fiering

Raadsleden aanwezig bij de opening van de vergadering
CDA: de heren J.F.J.A. van Geenen, P.J. Frenken, J.H.J. Wessels, G.J. Assink, B.G.J.
Mateman en mevrouw Z.E. van Alstede.
Progressieve Partij: de heren G.H. Migchelbrink, J.C. Wikkerink. en G.I. Uland.
GemeenteBelangen: de heren R.J. Wossink en J.J. Bulsink en mevrouw
M.B.J. Rensink-Althof.
VVD: de heren H.H. Navis en M.J. Veldhuizen.
CU: de heer J. Pennings en de heer A.H. Rots.
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging: de heer H.J. Meerdink
Wethouders aanwezig bij de opening van de vergadering
De wethouders H.J. Rijks en D.W. Luiten
Afwezig met kennisgeving
CDA: de heer F.B. Diersen
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging: de heer D.W. Bruil.
PvdA: mevrouw W. Oort-Löwenthal.
GemeenteBelangen: de heer A. Walter.
Wethouder T.M.M. Kok

Agenda
Opening
Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vragenuur
Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

Bespreekstukken
Agendapunt 3. Voorstel tot instellen van een commissie voor het onderzoeken van de
overgelegde documenten en benoeming van de heer A.H. Rots als wethouder.
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De fracties van het CDA, GemeenteBelangen en de ChristenUnie hebben de heer A.H. Rots
voorgedragen als kandidaat-wethouder. De commissie uit de raad heeft de overlegde
documenten onderzocht en in orde bevonden.
Besluitvorming
De heer Rots is benoemd tot wethouder van de gemeenteraad van Aalten.
Schriftelijke stemming:16 stemmen vóór. 1 stem voor de heer Bruil.
Hierna verlaat raadslid Wessels de vergadering.
Agendapunt 6. Voorstel tot instellen van een commissie voor het onderzoeken van de
geloofsbrieven en toelating van mevrouw J.L. Noorman.
In verband met de benoeming van de heer Rots als wethouder is er een vacature in de
gemeenteraad ontstaan. De commissie uit de raad heeft de geloofsbrieven van mevrouw
Noorman (CU) onderzocht en in orde bevonden.
Besluitvorming
De gemeenteraad heeft mevrouw Noorman unaniem toegelaten tot de gemeenteraad.
Agendapunt 8. Voorstel tot benoemen van twee fractievertegenwoordigers.
Door de benoeming van mevrouw Noorman en de heer Bulsink als lid van de gemeenteraad
ontstaan twee vacatures voor de functie fractievertegenwoordiger namens de fracties van de
ChristenUnie en GemeenteBelangen. De heren Groters (GB) en Sessink( CU) zijn door de
genoemde fracties voorgedragen.
Besluitvorming
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 16 stemmen vóór t.w. mevrouw Rensink-Althof, de heren Bulsink en Wossink
(allen fractie GB) mevrouw Van Alstede, de heren Frenken, Van Geenen, Assink en Mateman
(allen fractie CDA), de heren Navis en Veldhuizen (allen fractie VVD) en de heer Pennings en
mevrouw Noorman (allen fractie CU), de heer Meerdink (fractie HMV) en de heren Uland, J.C.
Wikkerink en Migchelbrink (allen fractie PP)
Agendapunt 10. Voorstel tot benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de
rondetafelgesprekken namens de fracties van de CU en GemeenteBelangen.
De fractie van de ChristenUnie heeft – door de benoeming van de heer Rots als wethouder een nieuwe opzet van de personele invulling van de rondetafelgesprekken gemaakt. De heer
Groters wordt plaatsvervangend lid van het rondetafelgesprek Ruimte.
Besluitvorming.
Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 16 stemmen vóór t.w. mevrouw Rensink-Althof, de heren Bulsink en Wossink
(allen fractie GB) mevrouw Van Alstede, de heren Frenken, Van Geenen, Assink en Mateman
(allen fractie CDA), de heren Navis en Veldhuizen (allen fractie VVD) en de heer Pennings en
mevrouw Noorman (allen fractie CU), de heer Meerdink (fractie HMV) en de heren Uland, J.C.
Wikkerink en Migchelbrink (allen fractie PP)
Sluiting.
De voorzitter sluit om 20.10 uur de vergadering.

