
 

 
 
  
 Raadsbeschouwing 
 Door Tobias Holtman 
 

Beëdiging nieuwe CU Wethouder 
Op de publieke tribune was het op 
25 november zeer druk, met name 
met ChristenUnie aanhangers. Onze 
kandidaat-wethouder is namelijk 
tijdens deze gemeenteraadsverga-
dering beëdigd. Ook had Henk Wil-
tink zijn familie meegenomen, zodat 
zij getuige konden zijn van deze 
heugelijke gebeurtenis. Naast deze 
beëdiging stonden enkele inhoude-
lijke onderwerpen op de agenda, zoals het 
preventie- en handhavingsplan alcohol, de 
nota vastgoed en de nota reserves en voor-
zieningen.  
 
Onderzoek geloofsbrieven 
Voordat de raad overging tot benoeming en 
beëdiging van de nieuwe wethouder is er, 
zoals gewoonlijk, een commissie ingesteld 
voor het onderzoeken van de documenten 
(zgn. geloofsbrieven) en de benoeming van 
Wiltink als wethouder. Deze commissie, be-
staande uit de heren Mateman (CDA), Bulsink 
(GB), Bruil (HMV) en de griffier, kwam met 
het oordeel dat de brieven voor akkoord wa-
ren bevonden en zagen geen belemmering 
om over te gaan tot stemming. Hierna gaven 
de fracties van de vier opposities partijen 
afzonderlijk een verklaring.  
 
Positieve en gemengde gevoelens 
HMV en VVD gaven beide aan een prettig 
gesprek gehad te hebben met de kandidaat-
wethouder, maar dat zij sterke een voorkeur 
hebben voor iemand met politiek-
bestuurlijke ervaring. De PvdA was zelf ge-
schrokken van het ontbreken van deze erva-
ring. De PP refereerde eveneens aan het per-
soonlijk gesprek dat zij als positief hebben 
ervaren en zien het als een verantwoordelijk-
heid van de ChristenUnie. Vanwege deze re-

denen gaven de fracties VVD en 
PvdA aan blanco te stemmen en de 
HMV-fractie stemde zelfs tegen de 
benoeming. Het resultaat van de 
stemming was daarom 15 stemmen 
voor, 3 blanco stemmen en 3 tegen-
stemmen. Waar de derde tegen-
stem vandaan kwam is een raadsel.  
 
Na de stemronde legde Wiltink de 
eed af, opgevolgd door een applaus. 

De burgemeester nam daarop het woord en 
noemde Wiltink van harte welkom in de ge-
meenteraad, het college en het gemeente-
huis.  
 
Ontheffing 
Vervolgens kwam het onderwerp ontheffing 
ter sprake. Volgens de gemeentewet dient 
een wethouder zijn verblijfsplaats te hebben 
in die gemeente waar hij actief is als be-
stuurder. De gemeenteraad kan hier onthef-
fing voor verlenen, voor een periode van een 
jaar. Ook wethouder Kok, die al heel wat ja-
ren in de gemeente Aalten wethouder is, 
maakt hiervan gebruik. De PvdA stelde hier-
over vragen en wilde graag weten hoe de 
nieuwe wethouder hierover denkt. Fractie-
voorzitter Johan Pennings reageerde hierop 
door te zeggen dat zijn argumenten helder in 
de begeleidende brief zijn gevat. Deze ont-
heffing is door de raad met algemene stem-
men aangenomen.  
 
Preventie- en handhavingsplan alcohol 
Na het vragenuurtje kwam het preventie- en 
handhavingsplan alcohol aan bod. Hanny 
Noorman had namens de ChristenUnie een 
bijdrage. Volgens de ChristenUnie is het een 
helder en duidelijk  beleidsplan, waarmee de 
gemeente een goede basis legt om het the-
ma alcohol de benodigde aandacht te schen-
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ken. Wel zijn enkele kanttekeningen te plaat-
sen, zoals dat het plan alleen gaat over alco-
hol. De ChristenUnie mist een integrale be-
leidsvisie over verdovende middelen, terwijl 
het in de praktijk vaak gaat om meerdere 
middelen (alcohol, drugs en roken). Daar-
naast is het plan erg gericht op jongeren. Op 
zich vindt de ChristenUnie dit een goede fo-
cus, maar volwassenen moeten niet vergeten 
worden. Deze zaken zijn vaak aan elkaar ver-
bonden, denk bijvoorbeeld aan de voorbeeld-
functie van ouderen. Ook steunt de Chris-
tenUnie het ketenbeleid van de gemeente. 
Noorman gaf daarbij wel aan dat er nadruk-
kelijk aandacht moet zijn voor alcohol in deze 
keten, maar ook aan andere belangrijke on-
derwerpen (zoals brandveiligheid). Ook de 
andere partijen leverden hun bijdrage. De 
plan is vervolgens met algemene stemmen 
aangenomen. 
 
Nota vastgoed 
Daarna kwam de nota vastgoed aan de orde. 
Namens de ChristenUnie voerde Pennings 
het woord en benoemde een drietal aan-
dachtspunten, namelijk de kentering in den-
ken van actief naar passief grondbeleid, het 
opbrengend vermogen van gronden en het 
budget van het structuurfonds. Na een uit-
voerig (inhoudelijk) debat is de nota met 19 
stemmen voor aangenomen; de fractie van 
HMV stemden tegen.  
 
Reserves en voorzieningen 
Ten slotte is de nota reserves en voorzienin-
gen besproken. Enkele opmerkingen zijn ge-
geven; de ChristenUnie is overslag gegaan. 
Deze nota is, evenals de hamerstukken en 
notulen, me algemene stemmen aangeno-
men.  
 
De laatste raadsvergadering van het jaar 
staat gepland op DV. dinsdag 16 december 
2014. Dan staat onder andere de najaarsnota 
op de agenda 
 
Namens de fractie 
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