
 

 
 
 

Raadsbeschouwing 
Gemeenteraad Aalten 

17-11-2015  
Door Hanny Noorman 

 

 
De raadsvergadering vond plaats in 
Partycentrum ‘t Noorden. Dit omdat 
de zalen bij Elim en de Zuiderkerk 
niet beschikbaar waren.  
De vergadering werd geopend door 
de burgemeester. Er waren 20 van 
de 21 raadsleden aanwezig. 
 
Extra minuut stilte 

Na het gebruikelijke moment van stilte volgt 
er nog een minuut stilte ter nagedachtenis 
aan de slachtoffers van de terroristische aan-
val in Parijs van afgelopen vrijdag.  

Hierna  wordt door de gebruikelijke loting de 
volgorde van de sprekers vastgesteld: Ge-
meenteBelangen (GB), VVD, PP, HMV, Chris-
tenUnie (CU), CDA. 
 
Het vragenuurtje: plataan en paasvuur 

Op verzoek van de Progressieve Partij wordt 
gesproken over de mogelijke kap van de pla-
taan op het schoolplein van de Sint Jozef-
school. 
Er zijn kinderen allergisch voor deze boom en 
dat is de reden waarom de school hem wil 
kappen. 
De fractie van de PP is het niet eens met dit 
voornemen en vindt het belangrijk dat er in 
de raad over gesproken wordt en dat de 
boom niet gekapt wordt voordat dit in de 
raad is besproken. 

De fractie van GemeenteBelangen heeft vra-
gen gesteld over het afschaffen van het 
paasvuur in IJzerlo. Een combinatie van fi-
nanciële redenen en toenemende regelgeving 
heeft de familie Ruesink hiertoe doen beslui-

ten. Het blijft mogelijk dat er toch nog 
een paasvuur, misschien op kleinere 
schaal, komt. 

 
Als tussenmededeling meldt de bur-
gemeester dat hij het bericht heeft 
gekregen dat de voetbalwedstrijd 
Duitsland-Nederland in Hannover is 
afgelast en het stadion ontruimd. Dit 

in verband met een terreurdreiging. 
 
Bespreekstukken 

Het eerste bespreekstuk is het voorstel tot 
het geven van een voorlopige verklaring van 
geen bedenkingen extra woning Legtersdijk 5 
in Aalten. Bij de vorige bespreking staakten 
hierover de stemmen. De ChristenUnie heeft 
nog steeds het standpunt dat het niet goed is 
om een bouwrecht naar een agrarisch gebied 
te verplaatsen. Dan weten we nog wel betere 
plekken. Wij stemmen dus weer tegen. 
Nu wordt het voorstel met 11 tegen 9 stem-
men aangenomen. 
 
Het volgende voorstel gaat over het overne-
men van het advies van Haute Equipe Part-
ners in Public B.V. Dit advies gaat over het 
niet toekennen van planschade aan het Maat-
schap Luiten. De reden van dit extra advies is 
de onderbouwing die de Raad van State heeft 
gevraagd aan de gemeenteraad van Aalten. 
Dit voorstel wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
 
Daarna komt het voorstel tot afgifte van een 
“definitieve” verklaring van geen bedenkingen 
voor een jachthut aan de Beestmanweg, bij 
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nr. 1. Op 26 mei hadden wij al gestemd voor 
een voorlopige verklaring van geen bezwaar. 
De ChristenUnie-raadsleden Johan Pennings  
en Hanny Noorman zijn wezen kijken op de 
plek. De jachthut op de plek van een voorma-
lig kippenhok kan daar prima staan en is ook 
altijd onderdeel geweest van het erf. Tevens 
wordt de jachthut gebruikt als opslag voor 
gereedschap voor het landschapsonderhoud. 
Als die een paar keer per jaar wordt gebruikt  
in het kader van de jacht, heeft daar volgens 
ons niemand echt last van. Helaas is deze 
kwestie wel geëscaleerd tot een ordinaire 
burenruzie. Het voorstel wordt aangenomen. 
Alleen PP en VVD stemmen tegen. 
 
Conceptbegroting Hameland 

Hierna ligt de conceptbegroting 2016 van 
Hameland voor. Dit is wel een beetje inge-
wikkeld want het jaar 2016 staat in het teken 
van de ontmanteling van Hameland. Toch is 
er een conceptbegroting nodig anders krijgen 
we te maken met strenger toezicht van de 
provincie waardoor de ontmanteling vertra-
ging op kan lopen. 
Verder is het zo dat er €140.000 extra nodig 
is vanwege teruglopende omzet, tegenvallen-
de subsidieresultaten en het feit dat de ont-
manteling veel energie kost van de mede-

werkers. Dit bedrag kan gehaald worden uit 
het potje “reserves decentralisaties”. Daar zit 
nu nog ruim €1.777.000 in. 
Het vaststellen van de conceptbegroting doet 
niet de raad maar het Algemeen bestuur van 
Hameland. Wij geven een advies. 
Daarom wordt de tekst van het voorstel ge-
wijzigd in: 
“Voorstel tot kennisnemen van de concept-
begroting 2016 van Hameland en aanvullend 
tekort van €140.000 dekken uit de reserves 
decentralisaties”. 
Met deze formulering stemt de hele raad in. 
 
Hamerstukken 

Nu volgen de hamerstukken. Eén ervan gaat 
over het verlengen van ontheffing van inge-
zetenschap van “onze” wethouder Henk Wil-
tink.  
Die mag dus in Zelhem blijven wonen en toch 
wethouder in Aalten zijn. 
 
Na de hamerstukken en het bespreken van 
de verslagen sluit de burgemeester de raads-
vergadering om 21.00 uur. 
 
 
Namens de fractie, 
Hanny Noorman 

 
 
 


