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GEMEENTERAAD
Besluitenlijst openbare raadsvergadering gemeente Aalten 21
oktober 2014.
Plaats
Begintijd
Voorzitter
Griffier

raadzaal, gemeentehuis Markt 7 in Aalten
19.30 uur
Burgemeester G. Berghoef voorzitter
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, F.B. Diersen en mevrouw Z.E. van Alstede.
Progressieve Partij: de heren G.H. Migchelbrink, G.I. Uland en J.C. Wikkerink
GemeenteBelangen: de heren A. Walter, J.J. Bulsink en mevrouw M.B.J. Rensink-Althof.
PvdA: mevrouw W. Oort-Löwenthal
VVD: de heren H.H. Navis en M.J. Veldhuizen.
CU: de heer J. Pennings en mevrouw J.L. Noorman.
HenkMeerdinkVolksvertegenwoordiging: de heren H.J. Meerdink en D.W. Bruil.
Wethouders aanwezig bij de opening van de vergadering
De wethouders D.W. Luiten, T.M.M. Kok en H.J. Rijks.
Afwezig met kennisgeving
De heer R.J. Wossink (GemeenteBelangen)

Agenda
Opening
Primus bij hoofdelijke stemming: de heer G.H. Migchelbrink (Progressieve Partij)
Vaststellen agenda
De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld.
Vragenuur
De fractie van de VVD vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de invulling van de
vacature van een wethouder. Door de heer Pennings wordt geantwoord dat zijn fractie volop
bezig is met de invulling van deze vacature. Het duurt iets langer dan aanvankelijk gedacht.
De fractie van HMV vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het verzoek van COA
inzake de opvang van asielzoekers in de gemeente Aalten
Van de zijde van het college is aangegeven dat het college nog geen besluit heeft genomen op
het verzoek van het COA.
De fractie van de Progressieve Partij wijst op een brief van Minister Plasterk waarin gemeenten
worden gevraagd de samenwerkingsverbanden van de gemeenten door te geven om te kijken
naar de inkomenstoets in het kader van de Balkenende-norm. Op een vraag of het college
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voornemens is de minister te informeren over het recreatieschap RGV wordt bevestigend
geantwoord.

Bespreekstukken
Agendapunt 4. Voorstel tot het instemmen met de notitie beleid en uitvoering
Participatiewet 2015-2018 en de daarbij behorende verordeningen.
Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Eén van de drie transities binnen het
Sociaal Domein. De Participatiewet is specifiek gericht op het gebied van werk en inkomen. Met
de participatiewet komt er één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt, waarvoor de
gemeente de verantwoordelijkheid heeft. Het voorliggende beleidsplan is voor een belangrijk
deel tot stand gekomen door samenwerking en afstemming in de arbeidsmarktregio
Achterhoek. Waar noodzakelijk zijn keuze op regionaal niveau gemaakt en waar mogelijk vindt
lokale invulling plaats. Met dit plan geeft de gemeente Aalten haar ambities en meerjarige
beleidslijnen aan voor de periode 2015-2018. Op basis van de Participatiewet is de gemeente
verplicht haar beleid te vertalen in een aantal verordeningen waarin de uitgangspunten van het
beleidsplan zijn vertaald in gemeentelijke regelgeving. De voorliggende verordeningen moeten
op basis van de Participatiewet voor 1 januari 2015 zijn vastgesteld. Voorgesteld wordt in te
stemmen met de beleidsnota en de verordening.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw Rensink-Althof, de heren Walter en Bulsink (allen
fractie GB) mevrouw Van Alstede, de heren Van Geenen, Frenken, Wessels, Assink, Diersen
en Mateman (allen fractie CDA), de heer Pennings en mevrouw Noorman (allen fractie CU),
mevrouw Oort (fractie PvdA), de heren Navis en Veldhuizen (allen fractie VVD), de heren
Meerdink en Bruil (allen fractie HMV) en de heren Wikkerink, Uland en Migchelbrink (allen
fractie Progressieve Partij).
Agendapunt 5. Voorstel tot vaststelling Beleidsnota Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) 2015-2018 en Verordening Wmo gemeente Aalten 2015.
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) treedt op 1 januari 2015 in werking.
In de wet wordt bepaald dat de gemeente een beleidsnota en een verordening vaststelt vóór 1
november 2014. De wet gaat ervan uit dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor
de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven. Van
burgers mag verwacht worden dat zij elkaar daarin naar vermogen bijstaan. Burgers die zelf,
dan wel samen met personen in hun omgeving, onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende
in staat zijn tot participatie, kunnen een beroep doen op ondersteuning door de gemeente,
zodat zij zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen. Voorgesteld wordt de
beleidsnota en de verordening vast te stellen.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw Rensink-Althof, de heren Walter en Bulsink (allen
fractie GB) mevrouw Van Alstede, de heren Van Geenen, Frenken, Wessels, Assink, Diersen
en Mateman (allen fractie CDA), de heer Pennings en mevrouw Noorman (allen fractie CU),
mevrouw Oort (fractie PvdA), de heren Navis en Veldhuizen (allen fractie VVD), de heren
Meerdink en Bruil (allen fractie HMV) en de heren Wikkerink, Uland en Migchelbrink (allen
fractie Progressieve Partij).
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Agendapunt 6. Voorstel tot het vaststellen van de Beleidsnota Jeugdhulp 2015-2018
Gemeente Aalten en de Verordening Jeugdhulp 2015 Gemeente Aalten.
In februari 2014 is de Jeugdwet aangenomen. Op basis van deze wet is per 1 januari 2015 niet
alleen meer de verantwoordelijkheid voor alle preventieve voorzieningen voor de jeugd, vooral
gericht op opgroei- en opvoedondersteuning, maar voor alle vormen van jeugdhulp,
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering bij de gemeenten neergelegd. De
Jeugdwet verplicht gemeenten eveneens het beleid voor de jeugd(hulp) periodiek in een
beleidsplan te beschrijven en vast te stellen en in een verordening vooral vast te leggen voor
welke individuele (niet-vrij toegankelijke) voorzieningen straks een gemeentelijke beschikking
noodzakelijk is en hoe de toegang hiertoe is geregeld. Voorgesteld wordt het betreffende
beleidsplan en de bedoelde verordening vast te stellen.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw Rensink-Althof, de heren Walter en Bulsink (allen
fractie GB) mevrouw Van Alstede, de heren Van Geenen, Frenken, Wessels, Assink, Diersen
en Mateman (allen fractie CDA), de heer Pennings en mevrouw Noorman (allen fractie CU),
mevrouw Oort (fractie PvdA), de heren Navis en Veldhuizen (allen fractie VVD), de heren
Meerdink en Bruil (allen fractie HMV) en de heren Wikkerink, Uland en Migchelbrink (allen
fractie Progressieve Partij).
Agendapunt 7 Coalitieakkoord 2014-2018 met reactie en Memorie van Antwoord.
De fracties van het CDA, GemeenteBelangen en ChristenUnie hebben een Coalitieakkoord
2014-2018 opgesteld. De overige fracties zijn in de gelegenheid gesteld vragen, suggesties en
opmerkingen kenbaar te maken. De fracties van HMV, Progressieve Partij en de VVD hebben
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. De coalitie heeft middels een Memorie van Antwoord
gereageerd op deze reacties. Dit is besproken.
Besluitvorming
Het Coalitieakkoord 2014-2018 en de Memorie van Antwoord zijn voor kennisgeving
aangenomen.
Agendapunt 8. Voorstel tot vaststelling van de Nota Reserve en Voorzieningen.
In de financiële verordening van de Gemeente Aalten ex artikel 212 van de Gemeentewet is
opgenomen dat minimaal één keer per vier jaar de nota Reserves en Voorzieningen moet
worden geactualiseerd. De vorige nota is in juni 2011 vastgesteld maar het college wil deze
nota gelijkertijd met de nota Vastgoed aanbieden.
Besluitvorming
Het voorstel van het college is niet behandeld. Besloten is om het voorstel te behandelen in de
raadsvergadering van 25 november 2014.
Agendapunt 9. Voorstel tot vaststelling van de Nota Vastgoed.
De huidige nota Grondbeleid dateert van 15 november 2011. Gewijzigde marktomstandigheden en nieuwe inzichten zijn aanleiding geweest om de nota Grondbeleid te
vervangen door een actuele nota. De Nota Vastgoed Gemeente Aalten voorziet hierin. Een van
de belangrijkste uitgangspunten van de Nota Vastgoed Gemeente Aalten is dat de gemeente
Aalten een passief grondbeleid gaat voeren. Daarnaast is in deze nota ook aandacht voor het
beleid omtrent bestaand bebouwd en onbebouwd onroerend goed. Voorgesteld wordt de nota
vast te stellen.

itel

GEMEENTERAAD

Besluitvorming
Het voorstel van het college is niet behandeld. Besloten is om het voorstel te behandelen in de
raadsvergadering van 25 november 2014.

Hamerstukken
Agendapunt 10. Voorstel tot beschikbaar stellen krediet realisatie glasvezelnetwerk
buitengebied Aalten ter ondersteuning van de werkgroep activiteiten.
In het overeengekomen Regiocontract met de Provincie Gelderland is het Programma Stad en
Regio 2012-2015 opgenomen. In dit programma worden onder andere doelen gesteld ten
aanzien van de realisatie van een regiodekkend glasvezelnetwerk in de Achterhoek
(Achterhoek Programma: Slim en snelverbinden 3- Aanleg breedband). In het
Coalitieprogramma 2014-2108 is opgenomen dat het college in samenwerking met de provincie
glasvezel in het buitengebied wilt realiseren. Er is gestart met een werkgroep Realisatie
breedband in het buitengebied van Aalten. Ter ondersteuning van de werkgroep is naast inzet
van personeel ook geld nodig voor inhuur derden, informatieavonden, drukwerk en
verzendkosten. Voorgesteld wordt hiervoor een krediet van € 40.000 beschikbaar te stellen.
Besluitvorming
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen.
Stemgedrag: 20 stemmen vóór t.w. mevrouw Rensink-Althof, de heren Walter en Bulsink (allen
fractie GB) mevrouw Van Alstede, de heren Van Geenen, Frenken, Wessels, Assink, Diersen
en Mateman (allen fractie CDA), de heer Pennings en mevrouw Noorman (allen fractie CU),
mevrouw Oort (fractie PvdA), de heren Navis en Veldhuizen (allen fractie VVD), de heren
Meerdink en Bruil (allen fractie HMV) en de heren Wikkerink, Uland en Migchelbrink (allen
fractie Progressieve Partij).
Sluiting.
De voorzitter sluit om 23.00 uur de vergadering.

