
 

 

 

 

Raadsbeschouwing 

Gemeenteraad Aalten 

 

Door Tobias Holtman 

 

In de vorige Raadsbeschouwing 

schreef ik dat de gemeenteraads-

vergadering van 27 februari de 

laatste raadsbijeenkomst was die in 

de huidige raadszaal gehouden 

werd. Dit is onjuist gebleken, want 

de raadsvergadering 17 maart jl. 

was de laatste raadsvergadering in 

deze zaal. Vanaf april start de reno-

vatie van het gemeentehuis aan de markt. De 

raads- en commissievergaderingen worden 

daarom de komende periode in het Kerkelijk 

Centrum Elim gehouden.  

 

Enerverende onderwerpen op agenda 

Op de raadsvergadering van 17 maart ston-

den twee bespreekstukken en twee hamer-

stukken op de agenda. Vanwege de be-

spreekstukken was de verwachting dat het 

een bewogen vergadering zou worden. Het 

ging namelijk om de onderwerpen ‘opzeggen 

in het vertrouwen in het college van B&W’ en 

over het verruimen van het aantal koopzon-

dagen. 

 

Vragenuurtje: NL-doet, bestemmingsplan en 

de nuttige zandbak 

Alvorens deze onderwerpen werden behan-

deld kwam de gestelde vragen voor het vra-

genuur aan de orde. Vijf vragen zijn gesteld, 

zoals over de inzet van gemeenteambtenaren 

tijdens de landelijke actie NL-doet door het 

CDA en over het informeren van burgers om-

trent het bestemmingsplan landelijk gebied 

door de fractie van HMV. Ook de 

ChristenUnie had vragen ingediend, 

te weten over het verwijderen van 

openbare zandbakken. Hanny Noor-

man gaf namens de ChristenUnie 

een toelichting. Onlangs heeft de 

gemeente Aalten diverse zandbak-

ken verwijderd. De fractie van de 

ChristenUnie heeft diverse signalen 

ontvangen dat de buurt Het Verzet hier ge-

heel op tegen is. De zandbakken worden 

door de bewoners van deze buurt als zeer 

belangrijk en nuttig ervaren. De kinderen van 

deze buurt spelen namelijk zeer veel in deze 

zandbakken. De fractie van de ChristenUnie 

heeft daarom het college verzocht om de 

zandbakken in de buurt Het Verzet terug te 

plaatsen, waarbij de verantwoordelijkheid 

voor het schoonhouden en onderhouden bij 

de betreffende buurt komt te liggen. De Pro-

gressieve Partij steunde de ChristenUnie hier-

in en pleitte ook voor heldere communicatie 

wanneer de gemeente zaken gaat aanpassen. 

Het college gaf aan de zaak te willen onder-

zoeken en hier binnenkort op terug te ko-

men.  

 

Buurtbelang Groot Deunk 

Daarna kwam het burgerinitiatief namens 

Buurt Belang Groot Deunk aan bod. De heer 

Rendering gaf, als vertegenwoordiger van de 

buurt,  een verklaring over dit initiatief. Ge-

zien de kwesties en perikelen rondom het 

mogelijk heropenen van de Asielzoekerscen-
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trum te Barlo (AZC) is het vertrouwen in zo-

wel het COA als in het college van B&W vol-

ledig verloren. Daarom verzoeken zij het ver-

trouwen in het college op te zeggen.  

 

De ChristenUnie mocht als eerste het woord 

voeren. Johan Pennings schetste eerst wat er 

aan de hand is en sprake over het verzoek 

van het COA, de grondhouding van het colle-

ge, het bestuursakkoord en het uiten van 

wensen en bedenkingen door de raad. Het 

college heeft volgens Pennings de te volgen 

procedure in acht genomen en heeft (proce-

dureel) juist gehandeld. Pennings stelt daar-

om voor kennis te nemen van het burgerini-

tiatief, maar kan op basis van dit voorstel het 

vertrouwen in het college niet opzeggen.  

De bijdragen van de andere fracties kwamen 

min of meer op het zelfde neer. Er zijn vragen 

en er bestaan zorgen over de verhouding 

tussen het college en de buurt, maar op basis 

van dit burgerinitiatief kan het college niet 

weggestuurd worden. Ook is gesproken over 

de rol van een coach. Voorgesteld en beslo-

ten wordt dat de raadsmededeling hierom-

trent tijdens een rondetafelgesprek  aan de 

orde komt, zodat op die manier de gemeen-

teraad de handelswijze van het college kan 

controleren. In de afgelopen week is duidelijk 

geworden dat college goedkeuring heeft ge-

geven om het bestuursakkoord met de COA 

te ondertekenen zodat het AZC te Barlo her-

openend kan worden voor een periode van 5 

maximaal jaar.  

 

Koopzondagen: voorlopig einde discussie 

Vervolgens kwam het onderwerp verruimen 

van het aantal koopzondagen ter sprake. 

Voor dit onderwerp waren twee moties inge-

diend, namelijk één namens alle oppositie-

partijen (PP, VVD, HMV en PvdA) en één na-

mens het CDA en GB. De eerst motie ver-

zocht het aantal koopzondagen voor de 

branches tuincentra, woninginrichting en 

supermarkten te verruimen van 24 naar 52; 

de tweede motie verzocht een algehele 

openstelling voor alle branches.  

Het standpunt van de ChristenUnie was 

vooraf glashelder: de ChristenUnie is tegen 

een verruiming van het aantal koopzondagen 

in Aalten. De afspraak over de koopzondagen 

was een onderdeel van het coalitieakkoord 

van CDA-GB-CU en is voor de ChristenUnie 

een belangrijk onderwerp. Tegelijkertijd con-

stateert ChristenUnie dat een minderheid 

van de samenleving tegen de zondagopen-

stelling is, terwijl een grote groep mensen dit 

wel wil. We leven echter in een democratie, 

waarbij ruimte aan elkaar moeten worden 

gegeven. Gezien de ontwikkelingen in de re-

gio, de verschuivingen in het land en de jaar-

lijks terugkerende discussie is het volgens 

Pennings nog de vraag in hoeverre dit goed is 

voor de onderlinge verhoudingen in de poli-

tiek. De ChristenUnie heeft daarom besloten 

om dit onderwerp uit het coalitieakkoord los 

te laten.  

 

Tijdens het debat kwamen diverse zaken aan 

de orde, zoals samenwerken tussen oppositie 

en coalitie en werden diverse verwijten uit-

gesproken. Waar de Progressieve Partij en de 

PvdA komen met inhoudelijke argumenten 

en oprecht vraagt hoe serieus de oppositie-

partijen worden genomen, gooien de fracties 

van HMV en VVD slechts alleen met modder. 

Met name richting de ChristenUnie werd zeer 

denigrerend gesproken. Zo sprak Bruil (HMV) 

over “dat fractievoorzitter van de Christen-

Unie mag nog niet op zondag buitenspelen” 

en sprak dhr. Veldhuizen (VVD) over de zoge-



 

 

naamde ruimte in de christelijke principes. 

Pennings reageerde hier later op door aan te 

geven dat hij het heel erg vindt dat op deze 

manier hierover wordt gesproken. Gezien het 

feit dat het muisstil in de raadszaal was, lijkt 

het mij evident dat de boodschap overkwam. 

Met uitzondering van de ChristenUnie zijn 

alle fracties voor het geheel vrijgeven van de 

zondagopenstelling. Pennings sloot zijn be-

toog af met het meegeven van de woorden 

uit 1 Samuel 8, waarin staat dat het volk af-

stand doet van God en zijn geboden. 

Uiteindelijk is besloten dat beide moties 

worden overgenomen en dat in mei de wet-

houder komt met een collegevoorstel over 

hoe om te gaan met de koopzondagen in de 

gemeente Aalten.  

 

Ten slotte zijn de hamerstukken (verordening 

lijkbezorgingsrechten 2015 en subsidieveror-

dening Achterhoek Bespaart 2014) met al-

gemene stemmen aangenomen en werden 

de notulen en verslagen van vorige vergade-

ringen vastgesteld.  

De volgende raadsvergadering staat gepland 

op D.V. 21 april 2015. U wordt van harte uit-

genodigd voor deze raadsvergadering.   

 

Namens de fractie, 

Tobias Holtman 

 


