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De gemeenteraadsvergadering van 
10 november jl. stond geheel in het 
teken van financiën. De begroting 
stond namelijk op de agenda. Voor-
afgaande aan de vergadering had-
den alle partijen, met uitzondering 
van de PvdA, hun algemene be-
schouwingen ingeleverd. Er waren 
18 raadsleden aanwezig en de ver-
gadering vond plaats in de Elim. 
 
De begroting laat zien wat de gemeente Aal-
ten de komende periode van plan is. Bij een 
begroting zijn de drie zogenaamde ‘W’ vragen 
belangrijk. Het gaat om de vragen wat willen 
we bereiken, wat willen we daar voor doen 
en wat gaat het kosten. De behandeling van 
de begroting is voor raadsleden een belang-
rijk moment. Dan is er de mogelijkheid om 
kritische vragen te stellen, invloed uit te oe-
fenen op de geldstromen en daarmee het 
beleid van de gemeente.  
 
Ruim voor de raadsvergadering zijn door de 
griffier procesafspraken gemaakt. Nadat de 
programmabegroting was opgesteld door het 
college van B&W, konden alle fracties schrif-
telijke vragen indienen, waarop schriftelijke 
antwoorden zijn gegeven. Vervolgens werd 
het zogenaamde begrotingscafé georgani-
seerd. In dit denkbeeldige café in het ge-
meentehuis stonden ambtenaren per pro-
gramma aan een tafel om alle mogelijke vra-
gen van de fracties te beantwoorden. Ook de 
fractie van de ChristenUnie is hier met Pen-
nings, Noorman en Holtman naar toe ge-
weest. Daarna werden overige vragen be-

handeld in het Rondetafelgesprek 
Bestuur & Financiën.  
Op basis van alle input hebben de 
partijen een algemene beschouwing 
geschreven en ingediend. In deze 
beschouwing wordt per fractie een 
visie gegeven op de begroting, wor-
den standpunten ingenomen en 
worden verbetervoorstellen gedaan. 
Deze voorstellen worden concreet 

gedaan door het indienen van amendemen-
ten en moties.  
 
Ook de ChristenUnie heeft een algemene 
beschouwing geschreven. Deze beschouwing 
geeft onze visie en mening over de begroting 
en geeft belangrijke aandachtspunten weer. 
Hierbij valt te denken aan de ontwikkelingen 
in het sociale domein, de financiële ontwikke-
lingen en actuele zaken zoals de vluchtelin-
genproblematiek. Belangrijk voor de Chris-
tenUnie is om te beginnen met de basis van 
de partij. Daarom staat in de beschouwing 
beschreven: “Gods Woord dat voor ons de 
grondslag is van ons doen en denken. We 
kunnen hier met de woorden van Micha 6:8 
invullen, waar het zegt “Hij heeft u, mens, 
bekendgemaakt wat goed is en wat de Here 
van u vraagt: niets anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig 
te wandelen met uw God. Daar willen wij ons 
door laten leiden”.  
 
Nadat de raadsvergadering werd geopend en 
de agenda werd vastgesteld werden er in het 
vragenuur drie vragen gesteld. Deze vragen 
gingen over het ISWI (VDD), huisvesting (PP) 
en onderwijs (CDA).  
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De algemene beschouwingen waren proces-
matig te zien als de zogenoemde eerste ter-
mijn van een raadsvergadering. De raadsver-
gadering van 10 november begon daarom in 
de tweede termijn, waarbij elke fractie 5 mi-
nuten de tijd kreeg om accenten te plaatsen. 
Elke partij dankte het college en ambtenaren 
voor het vele werk en noemde enkele kern-
zaken. Zo was de bijdrage van de VVD erg 
financieel georiënteerd (zorgen over financi-
en, minimale reserves, sluitend krijgen van 
begroting, kosten verbouw gemeentehuis) en 
zette de Progressieve Partij in op het milieu, 
duurzaamheid en het sociale domein. Coali-
tiepartij GemeenteBelangen vroeg onder an-
dere aandacht voor bezuiniging op sport en 
maatschappelijke statushouders. Namens de 
ChristenUnie voerde Johan Pennings het 
woord en ook hij dankte het college, de amb-
tenaren en de griffier voor het vele werk. 
Verder riep hij op om oog te hebben voor de 
samenleving en in het bijzonder voor indivi-
dualisering en eenzaamheid. Dit wordt een 
steeds groter probleem. Verder vroeg Pen-
nings aandacht voor duurzame afvalscheiding 
en afvalbeheer; als gemeente hebben we 
namelijk een voorbeeldfunctie. De Christen-
Unie volgt de ontwikkelingen met betrekking 
tot de uitvoering van de participatiewet 
(SDOA, ISWI, Hameland) nauw op de voet en 
blijft aandacht hiervoor vragen. Tot slot was 
het CDA aan de beurt. Wessels droeg een 
gedicht uit 1728 voor en ging daarna over op 
de  begrotingsbehandeling. Hij noemde zaken 
als zorgen over uitvoering participatiewet, 
potjes cultuur en het belang van sport en 
bewegen.  
 
Vervolgens werd over diverse thema’s het 
debat gevoerd. Het ging onder andere over 
de lastendruk van de gemeente Aalten, het 
financiële beleid rondom het sociale domein, 
de hoogte van de rioolheffing en de voorge-
stelde bezuiniging op de sport. Bruil (HMV) 
vatte het mooi samen door te zeggen dat er 

een keurige begroting ligt, maar er geen 
ruimte is om nieuw beleid te ontwikkelen. 
Wethouder Kok is van mening dat de financi-
ele positie van de gemeente op zich goed is, 
maar dat aandacht en voorzichtigheid voor 
de toekomst geboden is. Tijdens het debat 
werden ook felle woorden gewisseld over een 
mogelijk doorgestoken kaart tussen coalitie-
partijen en het college. Er zou sprake zijn van 
voorgestelde bezuinigingen die op voorhand 
niet gehaald zouden worden, maar dat die 
tijdens de raadsvergadering terug worden 
gedraaid en daarmee als politiek succes zou 
worden verworven. Pennings reageerde hier-
op en gaf aan dat er geen sprake is geweest 
van achterkamertjes politiek.   
 
Uiteindelijk zijn 6 amendementen en 1 motie 
ingediend. Na het stemmen over het vierde 
amendement bleek deze een gelijk aantal 
stemmen gekregen te hebben (9 voor en 9 
tegen) en is derhalve niet aangenomen, maar 
ook niet verworpen. Dit amendement is inge-
diend door GemeenteBelangen en het CDA 
en ging over de taakstellende bezuiniging op 
de sport. Omdat over dit amendement geen 
besluit heeft plaatsgevonden kon de begro-
ting niet vastgesteld worden. Uit de procedu-
re bleek dat het voorstel in een nieuwe 
raadsvergadering behandeld moet worden. 
Daarom is besloten de raadsvergadering op 
woensdag 11 november voor te zetten, zodat 
de begroting vastgesteld kan worden. 
 
Vervolgvergadering 11 november 
Op woensdag 11 november werd de vergade-
ring geopend door de burgemeester. Er wa-
ren 17 raadleden aanwezig. 
In een nieuw amendement werd het voorstel 
gedaan om een aantal zaken te regelen: 
• de voorgestelde bezuiniging op sport te 

laten vervallen,  
• de voorgestelde taakstellende bezuiniging 

Figulus te laten vervallen,  



 

 

• de voorgestelde bezuiniging maatschappe-
lijke begeleiding statushouders te laten 
vervallen en dit te dekken uit verlaging 
van de post armoedebeleid.  

• Verder het tekort van de rioolheffing niet 
te dekken uit de stroppenpot en deze van-
af 2016 weer kostendekkend te maken. 

Het armoedebeleid lijdt niet onder verlaging 
van de post want voor onze plannen wat het 
armoedebeleid betreft is geld genoeg. 
Tijdens het debat stelde Johan Pennings met 
nadruk dat hij in het vervolg nog meer zal 
letten op een dekkingsplan dat ligt onder een 
voorstel tot wijziging van de begroting zodat 
we niet meer in een zelfde situatie als giste-

ren terecht komen. Het amendement is aan-
genomen waardoor er nu een sluitende be-
groting is. 
Tegen de begroting stemde uiteindelijk alleen 
de Progressieve Partij. 
De aantekeningen van de RTG bestuur en 
Financiën werden goedgekeurd en de burge-
meester sloot de vergadering om 20.45 uur. 
 
 
 
 
 
Namens de fractie, 
Tobias Holtman   

 
 
 


