
 

 
 
 

Raadsbeschouwing 
Gemeenteraad Aalten 

 
Door Tobias Holtman 

 
De gemeenteraadsvergadering van 22 september jl. was de eerste vergadering sinds 
het zomerreces en vond plaats in de Zuiderkerk. 

 
Alle 21 raadsleden waren aanwezig, 
inclusief onze raadsleden Pennings 
en Noorman. Nadat de voorzitter 
de vergadering traditiegetrouw met 
een moment stilte opende werd de 
agenda vastgesteld. Op verzoek 
van de PP werd het onderwerp ge-
dragscode integriteit voor burge-
meester, wethouders raads- en 
commissieleden als bespreekstuk 
aangemerkt. Tevens werden door de opposi-
tiepartijen PP, HMV en VVD een motie inge-
diend over de verbouwkosten van het ge-
meentehuis. Ook deze werd als bespreekstuk 
aangemerkt. In totaal kende de raadsagenda 
zes bespreekstukken en drie hamerstukken.  
 
Vragen over vluchtelingen 
Meerdink had voorafgaand aan de vergade-
ring vragen ingediend over de mogelijkheid 
om vluchtelingen op te vangen in het com-
plex het Hoge Veld. De burgemeester en 
wethouder Kok gaven hierop aan dat het 
pand momenteel in bezit van de gemeente 
Aalten is, maar dat het verkoopproces inmid-
dels een jaar aan de gang is. Om dit proces 
niet te frustreren en eerder gemaakte afspra-
ken na te komen, is besloten deze procedure 
eerst af te ronden. Het college van B&W is 
verder van mening dat de gemeente Aalten 
een sociale gemeente is en dat bepaalde 
burgerinitiatieven door medewerkers van de 
gemeente worden gecoördineerd. Tevens is 
aangegeven dat er gekeken zal worden naar 
eventuele mogelijkheden, wanneer het COA 

een verzoek aan de gemeente doet 
voor crisisnoodopvang. 
 
Het Intergemeentelijk Samen-
werkingsverband Werk en In-
komen 
De gemeenteraad van Aalten is ge-
vraagd kennis te nemen van het li-
quidatieplan van de gemeenschappe-
lijke regeling ISWI. Waar gaat het 

hier over? De gemeenten Aalten en Oude 
IJsselstreek hebben besloten de uitvoering 
van de Participatiewet niet langer gemeen-
schappelijk uit te voeren. Dit heeft tot gevolg 
dat het samenwerkingsverband ISWI per 1 
januari 2016 dient te worden opgeheven. Het 
conceptplan beschrijft op welke wijze tot li-
quidatie van de gemeenschappelijke regeling 
ISWI wordt overgegaan. Door de meeste 
partijen werd een korte bijdrage over dit on-
derwerp geleverd, met name over financiële 
onzekerheden (zoals de kostenverdeling) en 
de toekomst van de betrokken medewerkers. 
Noorman voerde namens de ChristenUnie het 
woord en benoemde enkele aandachtspun-
ten. Verder gaf ze aan graag op de hoogte te 
willen blijven van de ontwikkelingen en dat 
een vlekkeloze overgang van belang is.  
 
Ruimtelijke ordening 
Daarna kwam het vaststellen van (een deel 
van) het bestemmingsplan Buitengebied Aal-
ten aan de orde. Het ging specifiek over vier 
locaties in het buitengebied waarvoor wijzi-
gingen werden voorgesteld. Enkele partijen, 
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waaronder de ChristenUnie, plaatste enkele 
opmerkingen. Het voorstel levert volgens 
Pennings een positieve bijdrage aan de ont-
wikkeling van het buitengebied. Het voorstel 
is uiteindelijk met algemene stemmen aange-
nomen.  
 
Het vernieuwde centrum 
De vernieuwing van het centrum van Aalten 
houdt de gemoederen flink bezig. Dat de 
inrichting mooier en toegankelijker is gewor-
den is iedereen het eens, maar bepaalde de-
len verdienen nog de nodige aandacht. Dit 
komt vooral dat zich valpartijen voor hebben 
gedaan. De verhoging van winkelentrees leidt 
soms tot gevaarlijke situaties. Met name voor 
slechtzienden, ouderen en mensen in een 
rolstoel is op bepaalde plaatsen een onwen-
selijke situatie ontstaan. De ChristenUnie 
heeft in december 2014 al schriftelijke vragen 
ingediend, maar nog niet alles is opgelost. 
Tijdens de raadsvergadering heeft een debat 
hierover plaatsgevonden en wethouder Luiten 
heeft toegezegd met bepaalde knelpunten 
aan de slag te gaan.  Ook gaf de Christen-
Unie de wethouder mee om begin 2016 als 
alle straten klaar zijn nog een rondgang met 
de senioren en gehandicaptenraad te gaan 
maken door het centrum om de laatste on-
duidelijkheden aan den lijve te ondervinden 
of om te bezien of nu alles goed is opgelost 
of geregeld. 
 
Andere bespreekstukken 
Vervolgens werd de Algemene Subsidieveror-
dening met de bijbehorende subsidieregeling 
behandeld. Over de meeste zaken waren de 
partijen het met elkaar eens. Wel zijn enkele 
vragen zijn gesteld en opmerkingen ge-
plaatst, zoals over de samenwerking tussen 
de lokale radio-omroepen. Noorman leverde 
namens de ChristenUnie een bijdrage. De 
wethouder gaf aan de opmerkingen mee te 
nemen. Het voorstel is met algemene stem-
men aangenomen. 

Zoals eerder geschreven is op verzoek van de 
PP de gedragscode integriteit als bespreek-
stuk aangemerkt. Uland voerde het woord en 
hield een heel betoog over integriteit. Zo is 
hij van mening dat de regels niet streng ge-
noeg zijn en dat de gedragscode een papie-
rentijger is. Dit riep enkele reacties op wat 
meer leek op tijdverdrijf dan een goed inhou-
delijk debat. De partijen namen verder kennis 
van het standpunt en gingen overslag.  
 
Het laatste bespreekpunt was de motie over 
de vernieuwbouw/verbouwing van het ge-
meentehuis. De kosten voor deze vernieuw-
bouw blijken hoger uit te vallen dan aanvan-
kelijk begroot. Dit komt doordat de sloop 
trager verliep dan verwacht en dat er tijdens 
de sloop meer onvolkomenheden aan het 
licht zijn gekomen. De VVD voerde als indie-
ner van de motie als eerste het woord. Vol-
gens Veldhuizen is de raad onjuist en onvol-
ledig ingelicht over de kosten en verzoekt 
daarom de gemeenteraad een volledig nieuw 
berekende kostenbegroting met verschillende 
varianten voor te leggen. Ook HMV, PP en de 
PvdA delen deze mening en zien graag een 
nieuw kostenoverzicht. Pennings is ook van 
mening dat het overschrijden van budgetten 
onwenselijk is. Het feit is wel dat er momen-
teel een groot gat in het centrum van Aalten 
is waar iets moet gebeuren. Ook is het heb-
ben van een goed huis der gemeente, inclu-
sief bestuurscentrum, is van belang voor de 
gemeente Aalten. Het aannemen van deze 
motie leidt echter waarschijnlijk tot vertra-
ging in het proces; iets wat we niet moeten 
willen.  
 
De burgemeester gaf aan dat het college 
verantwoordelijk is en dat bepaalde zaken 
met betrekking tot de calculatie niet goed zijn 
gegaan. Het college heeft daarom ingegrepen 
door nieuwe medewerkers erop te zetten en 
externe expertise aan te trekken. Na een 
debat over het al dan niet verkeerd informe-



 

 

ren van de raad geeft de burgemeester aan 
dat de schouders eronder moeten worden 
gezet. Tevens geeft hij aan dat de raad volle-
dig geïnformeerd dient te worden en te blij-
ven. Na het debat is de motie niet aangeno-
men. De vier oppositiepartijen stemden voor 
en de coalitiepartijen stemden tegen. Ten 
slotte werden de hamerstukken, net als de 
overige onderwerpen (notulen, inkomen 
stukken) met algemene stemmen aangeno-
men.  
 
 
Namens de fractie 
Tobias Holtman 


