
 

 
 
 

Raadsbeschouwing 
Gemeenteraad Aalten 

 
Door Tobias Holtman 

 
Vanwege de grote hoeveelheid ver-
gaderstukken is besloten om op 
dinsdag 7 juli én woensdag 8 juli te 
vergaderen.  
De raad moest het doen met 18 
raadsleden. Onze ChristenUnie-
raadsleden waren wel aanwezig.  
 
Nog meer bespreekstukken… 
Op agenda van de raadsvergade-
ring van 7 juli jl. stonden vier bespreekstuk-
ken. Te weten Hameland, ISWI, de beachvol-
leybalaccommodatie Sportpark Zuid en Ba-
sismobiliteit Regio Achterhoek. 
De HMV-fractie wenste de hamerstukken over 
de geluidsverordeningen de Euregio als be-
spreekstuk op te voeren.  
 
Het Vragenuur  
Bij de eerste vraag van HMV ging het over de 
hoger uitgevallen kosten van de verbouwing 
van het gemeentehuis. HMV wilde weten 
hoeveel de kosten exact zullen stijgen en 
wanneer de raad hiervan een overzicht krijgt. 
Wethouder Kok (CDA) gaf aan dat er in het 
najaar een overzicht beschikbaar is.  
De tweede vraag betrof het dekkingsgebied 
van Aladna FM..  
Het CDA vroeg waarom Aladna FM momen-
teel niet in elk gebied binnen de gemeente 
Aalten te beluisteren is en hoe dit opgelost 
wordt. Volgens de wethouder is het probleem 
voorbij wanneer binnen de komende zes we-
ken de nieuwe antenne geplaatst is. Dat is 
dus voor de volgende raadsvergadering ……. 
De derde vraag ging over het ISWI. Wethou-
der Wiltink (CU) gaf aan dat met een afvaar-
diging van het FNV een goed gesprek heeft 

plaatsgevonden en dat de intentie is 
uitgesproken om dit vraagstuk in 
2015 op te lossen. Verder is afge-
sproken dat de mensen die langer 
dan zes maanden hebben gewerkt 
voor het bedrag van een uitkering 
enige compensatie krijgen. Ook is 
mediation georganiseerd, met als 
doel samen de oplossingen verder uit 
te werken.  

 
Sociale thema’s  
Daarna kwamen de bespreekstukken aan de 
orde. Als eerste werd het voorstel over de 
ontmanteling van Hameland behandeld. 
Vanwege het indienen van een motie en een 
amendement, die mede was ingediend door 
de ChristenUnie en vier andere partijen, was 
het CDA als eerste aan de beurt in de zoge-
naamde drie minutenronde. Vanwege de on-
duidelijke plannen en de financiën die hier-
mee gemoeid zijn werden deze voorstellen 
gedaan. De kern van het amendement betrof 
een wijziging van “instemmen met”, naar 
“kennis te nemen van”, het transitieplan en 
de voorgenomen ontmanteling.  
Op die manier kan tijd gewonnen worden om 
bepaalde zaken verder uit te zoeken.  
Ook de andere partijen gaven aan dat er wat 
moet gebeuren, maar dat de voorgestelde 
werkwijze niet de manier is.  
Namens de ChristenUnie voerde Hanny 
Noorman het woord. Ze gaf aan dat het gaat 
om kwetsbare mensen en er voor velen van 
hen, veel gaat veranderen. Het debat moet 
daarom gaan over de mensen, en niet alleen 
als kostenpost. Hanny pleitte daarom voor 
zorgvuldigheid.  
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De woordvoerder van de Progressieve Partij 
gaf aan blij te zijn dat de gehele raad het met 
elkaar eens is en heeft er daarom weinig aan 
toe te voegen. Wel las hij enkele citaten uit 
brieven voor die zijn fractie had ontvangen.  
Dit gaf een inkijk in de gedachtegangen van 
de mensen die het betreft. Deze brieven on-
dersteunen de oproep van Noorman dat het 
gaat om mensen en dat zorgvuldigheid ge-
wenst is.  
Wethouder Wiltink reageerde vervolgens dat 
het college kan instemmen met de motie en 
het amendement, zodat kennis wordt geno-
men van het transitieplan en dit door te ge-
ven aan het bestuur van Hameland. De par-
tijen riepen wethouder Wiltink vervolgens op 
geen afwachtende houding aan te nemen, 
maar juist actief hiermee aan de slag gaan. 
Pennings reageerde hierop door deze oproep 
deels terug te leggen bij de heer Wikkerink 
en mevrouw Van Oort: “ga zelf ook op pad 
om hier werk van te maken, jullie mensen 
zitten immers ook in de raden van de andere 
gemeenten die het betreft”. Kortom, alle frac-
ties zijn kritisch over het voorstel en vinden 
teveel zaken onduidelijk. Het geamendeerde 
voorstel is daarom met algemene stemmen 
aangenomen, evenals de ingediende motie.  
 
Daarna kwam het voorstel over het ISWI ter 
sprake. In tegenstelling tot het vorige agen-
dapunt werd hier vrij weinig over gezegd. 
Enkele korte opmerkingen werden geplaatst, 
zoals dat er veel over is geschreven en ge-
zegd. Ook voor dit onderwerp voerde Hanny 
Noorman het woord. Ook zij gaf aan dat het 
plan van aanpak tijdens het rondetafelge-
sprek uitgebreid is besproken en dat het las-
tig te voorspellen is wat de verscheidenheid 
aan maatregelen op gaat leveren. Alle frac-
ties zijn akkoord gegaan met het voorstel.  
 
Lichtmasten 
Vervolgens kwam het voorstel over de be-
achvolleybalaccommodatie op Sportpark Zuid 

ter sprake. De meesten fracties zijn enthou-
siast over de samenwerking tussen de ver-
enigingen en zijn van mening dat het goed is 
dat de gemeente hierin een ondersteunende 
rol heeft.  
De ChristenUnie onderschrijft deze opvatting. 
Noorman citeerde de inspreker tijdens het 
rondetafelgesprek: “wie niet kan delen kan 
ook niet vermenigvuldigen” en sprak hierbij 
de waardering over deze houding uit.  
Wel zijn er een paar kritische opmerkingen 
geplaatst en wel met name dat de gemeente 
de lichtmasten voor het trainingsveld moet 
financieren, terwijl dit niet overeenkomt met 
het beleid uit de sportnota. Het volgen van 
eigen beleid t.w. het gelijk behandelen van 
verenigingen was de kern van het discussie-
punt. Volgens wethouder Luiten probeert het 
college juist dienend te zijn aan de gemeente 
en probeert daarom oplossingen te bedenken 
waardoor verenigingen verder kunnen. Het 
afwijken van beleid is daarom te zien als 
maatwerk en niet als willekeur, aldus wet-
houder Luiten (CDA). Uiteindelijk is het voor-
stel met algemene stemmen aangenomen.  
 
Mobiliteit in de achterhoek 
Het vierde bespreekstuk ging over de basis-
mobiliteit in de Achterhoek. Waar gaat het 
over? De Achterhoekse gemeenten (waaron-
der Aalten) gaan gezamenlijk een Kadernota 
Basismobiliteit Achterhoek opstellen. Daarin is 
de gemeentelijke taak weergegeven ten aan-
zien van basismobiliteit en de wijze waarop 
de Achterhoekse gemeenten basismobiliteit 
willen gaan organiseren.  
Per 1 januari 2017 worden de gemeenten 
namelijk verantwoordelijk voor het doelgroe-
penvervoer en de OV-(vangnet)functie van 
Regiotaxi Gelderland.  
Daarnaast kunnen ook andere vormen van 
vervoer onderdeel uit gaan maken van een 
basismobiliteitsysteem, zoals leerlingenver-
voer en Sociale Werkplaatsvervoer.  

 



 
Namens de ChristenUnie voerder Johan Pen-
nings het woord: “ook op dit onderwerp zijn 
veel veranderingen gaande. De provincie 
neemt een andere positie in en vervoerstro-
men wijzigen”. Pennings vraagt aandacht 
voor vrijwilligerswerk en de vergoedingen 
hieromtrent. Ook vraagt de ChristenUnie 
aandacht voor het AWBZ-vervoer, bijvoor-
beeld als iemand naar een ziekenhuis moet 
voor een behandeling. Dit moet goed geor-
ganiseerd worden. De ChristenUnie is daarom 
van mening dat het gesprek wordt aange-
gaan met ziekenhuizen en andere zorginstel-
lingen, zodat logische planning gemaakt kun-
nen worden. Door de andere fracties zijn ook 
opmerkingen geplaatst, zoals over duur-
zaamheid, de kwaliteit en financiën. Ook was 
een amendement ingediend door HMV. Nadat 
alle fracties het woord hadden gehad rea-
geerde de wethouder op de diverse zaken. 
De wethouder nam het idee over de vergoe-
dingen van vrijwilligers van de ChristenUnie 
over. Dit moet worden meegenomen in de 
nota van uitgangspunten. Na een lang debat 
over diverse zaken, zowel inhoudelijke pun-
ten als randzaken, en een schorsing werd het 
geamendeerde voorstel met algemene stem-
men aangenomen.  
 
Ten slotte werden, op verzoek van de HMV-
fractie, de beide hamerstukken als bespreek-
stukken behandeld. Het eerste ging over de 
Algemene Plaatselijke Verordening en de Ge-
luidsverordening evenementen en horeca; 
het tweede onderwerp ging over de Euregio. 
Na bijdrages van de heer Bruil en enkele op-
merkingen van fracties werden beide voor-
stellen met een grote meerderheid aangeno-
men.  
 
 
 
 
 
 
 

DE VERGADERING VAN 8 JULI 
Op de agenda van de raadsvergadering van 8 
juli jl. stonden drie bespreekstukken. Het 
ging om het voorstel tot vaststelling van de 
visie supermarkten in Dinxperlo, het voorstel 
tot ongewijzigde vaststelling van het be-
stemmingsplan Buitengebied Aalten (Gen-
dringseweg 9) en tot slotte het voorstel tot 
instemmen met het afsprakenkader detail-
handel van de regio Achterhoek.  
 
Voorstel tot vaststelling van de Visie 
supermarkten Dinxperlo. 
Johan Pennings voerde het woord namen de 
fractie van de ChristenUnie. 
Voor dit agendapunt was er een amendement 
ingediend door de fractie van GemeenteBe-
langen. Die houdt de mogelijkheid open om 
op het terrein van de Metaalgaasweverij een 
combinatie van Jumbo en Aldi te realiseren. 
Na een uitvoerige discussie werd deze motie 
verworpen. 
De voorkeur voor de ChristenUniefractie gaat 
uit naar de locatie Wegwijzer. Het raadsvoor-
stel wordt uiteindelijk aangenomen met 12 
stemmen voor en 4 stemmen tegen. 
 
Voorstel tot ongewijzigde vaststelling 
van het bestemmingsplan “Buitenge-
bied Aalten, Gendringseweg 9”. 
Johan Pennings voerde het woord namens de 
fractie van de ChristenUnie 
Over dit agendapunt is uitgebreid gedebat-
teerd. Voor onze fractie ligt het zwaar dat het 
de ondernemer de mogelijkheid geeft om een 
groot bedrijf te realiseren in de nabijheid van 
verschillende bedrijfswoningen van anderen 
en burgerwoningen. In de opvatting van de 
ChristenUnie dient bedrijfsomvang relatie te 
hebben met de omvang van gezins- dan wel 
familiebedrijven en de omvang moet ook 
passen bij de schaal van de Achterhoek. In 
de gevraagde vergroting van het bouwblok 
gaan deze twee zaken mank aan dit verzoek.   

 



 
De buren hebben ook veel weerstand tegen 
het plan.  
Bijzonder was ook dat de opvattingen binnen 
sommige fracties tegenover elkaar stonden.  
De burgemeester heeft de vergadering een 
tijd geschorst zodat de fracties konden over-
leggen. 
Ten slotte is besloten tot een hoofdelijke 
stemming. 
Het raadsvoorstel is met verworpen met 8 
stemmen voor en 9 tegen. De fractie van de 
ChristenUnie heeft ook tegen gestemd. 
 
Voorstel tot instemmen met afspraken-
kader detailhandel regio Achterhoek 
Het laatste bespreekstuk van deze vergade-
ring. Johan Pennings voerde namens de 
ChristenUniefractie het woord. 

Er is brede instemming met het afsprakenka-
der. Verkleining van de kernwinkelgebieden is 
noodzakelijk in alle gemeentes van de Ach-
terhoek. De vraag is wel hoe geborgd de af-
spraken zullen blijken te zijn. 
Het voorstel wordt met 17 stemmen voor en 
2 tegen aangenomen. (Zelma van Alstede is 
later gekomen op de vergadering.) 
Om 22.26 sluit burgemeester Berghoef de 
vergadering en wenst iedereen een goede 
zomer. 
  
De bijeenkomsten van 7 en 8 juli waren dus 
de laatste raadsvergaderingen voor het zo-
merreces. Vanaf september worden de poli-
tieke activiteiten opnieuw opgestart. De frac-
tie van de ChristenUnie wenst alle leden en 
volgers een fijne en gezegende zomerperiode 
toe. 

 
 
Namens de fractie, 
Tobias Holtman 
 

 


