
 

 
 

  
 Raadsbeschouwing 
 Door Tobias Holtman 
De laatste gemeenteraadsvergade-
ring van 2014 vond plaats op 16 
december jl. Zoals gewoonlijk be-
vatte de raadsagenda enkele vaste 
onderdelen, zoals opening en vast-
stelling van de agenda, het vragen-
uur en de bespreek- en hamerstuk-
ken. De bespreekstukken gingen 
deze vergadering over de najaars-
nota 2014, het initiatiefvoorstel 
inzake de Kalverweidendijk Dinxper-
lo en de regiovisie huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Vanwege het indie-
nen van een amendement door de HMV-
fractie is verzocht het onderwerp bestem-
mingsplan Hoge Veld eveneens als bespreek-
stuk aan te merken. De fractie van de PP had 
hetzelfde verzoek voor het onderwerp belas-
tingverordeningen 2014. 
 

Voorjaarsnota 2014 
Als eerste werd de najaarsnota 2014 behan-
deld. Vrijwel elke fractie dankte het college 
en sprak waardering uit voor de wijze van 
informeren. Tegelijkertijd werden enkele 
kritische opmerkingen geplaatst. Zo werden 
bijvoorbeeld vragen gesteld over eventuele 
verkeerde aangeleverde cijfers, de toekomst 
van de politiebureaus in Aalten en Dinxperlo, 
de visie over de aanpak op de transities en de 
hoogte van de algemene reserve. Namens de 
ChristenUnie sprak Johan Pennings een 
woord van dank en waardeerde de inzet van 
het college. De ChristenUnie is tevreden met 
het positieve resultaat, maar gaf daarbij aan 
dat enkele grote budgetten (zoals voor bijv. 
straatverlichting) zijn doorgeschoven naar 
2015. Daarnaast stelde hij voor om een deel 
van het positieve resultaat te reserveren voor 
de zogenaamde drie “transities”. 
 

Reactie van de wethouders 
Na de diverse bijdragen gaven de verant-
woordelijke portefeuillehouders antwoorden. 

Specifiek richting de ChristenUnie 
antwoordde wethouder Kok dat de 
verlichting toch gefaseerd wordt 
opgepakt, aangezien de aanschaf-
prijzen van verlichting nog steeds 
kunnen dalen. Hierop stelde Pen-
nings de vraag welke factoren vol-
gens de wethouder van belang zijn 
om het optimum te bereiken. Vol-
gens de wethouder dient de markt 
gevolgd te worden. Voorts deed hij 
de toezegging een stand van zaken 

en planning te willen opstellen en deze te 
willen delen met de raad. Op deze manier 
wordt helder en transparant omgegaan met 
het verlichtingsplan en de bijbehorende in-
vesteringen. 
 

Begrotingsoverschot 
Met betrekking tot het overschot van de jaar-
rekening stelde de wethouder toch voor om 
alles in de algemene reserve te storten, dat is 
namelijk vigerend beleid. De Progressieve 
Partij daarentegen steunde echter het idee 
van Pennings om een bepaald bedrag te 
oormerken ten behoeve van een zachtere 
landing voor de drie transities.  
 

Kalverweidendijk  
De najaarsnota is uiteindelijk met algemene 
stemmen aangenomen. Daarna kwam het 
voorstel van de HMV-fractie inzake de Kal-
verweidendijk Dinxperlo aan de orde. Dit 
onderwerp speelt al een geruime tijd en kent 
een lange geschiedenis. Dit is teveel voor 
deze beschouwing. Pennings leverde namens 
de ChristenUnie een bijdrage en noemde kort 
de geschiedenis en de houding van de ge-
meente hierin.  
 

Daarbij noemde hij vier belangrijke aspecten 
die het college mee kan nemen voor het ver-
volgtraject, te weten: 
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- Vraag betrokkenen geen overhaaste beslis-
singen te nemen. 

- Bezie of het project niet verkleind moet 
worden. 

- Blijf in gesprek met de ondernemers.  
- Onderzoek of een derde partij in aanmerking 

komt voor de rood-voor-rood regeling. 
 
Na een intensief debat waarbij diverse pro-
blemen en mogelijke oplossingsrichtingen 
werden gedeeld werd de vergadering ge-
schorst. Uiteindelijk is het voorstel in stem-
ming gebracht. De fractie van de PP en HMV 
stemden voor, de rest tegen. Hiermee was 
het voorstel verworpen.  
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 
Daarna kwam het onderwerp huiselijk ge-
weld en kindermishandeling aan de orde. 
Namens de ChristenUnie hield Hanny Noor-
man een pleidooi. Wanneer het gaat om hui-
selijk geweld en kindermishandeling zijn vol-
gens Noorman treurige feiten te benoemen. 
Zo gaat geweld vaak gepaard met andere 
problemen en is het doorbreken van de han-
delingsverlegenheid een belangrijk aspect 
hierbij. Verder leverden de andere fracties 
ook een bijdrage, waarop de wethouder rea-
geerde. Het voorstel is met algemene stem-
men aangenomen.  
 

Bestemming Hoge Veld 
Het onderwerp bestemmingsplan Hoge Veld 
werd vervolgens behandeld. De HMV-fractie 

had hierover een amendement ingediend. De 
kern van het amendement was het verhogen 
van het maximaal te bouwen woningen in dat 
gebied (van 18 naar 40). Het huidige hoofd-
gebouw is namens HMV namelijk geschikt 
voor het realiseren van starterswoningen, 
eventueel gecombineerd met dienstverlening 
en/of kantoren. Na de pleidooien van de ver-
schillende fracties nam wethouder Kok het 
woord. Volgens hem heeft het extra bouwen 
van woningen een (negatieve) invloed op de 
waarde van bestaande woningen. Tevens 
bestaat er geen behoefte extra nieuwe wo-
ningen, ook geen starterswoningen. Het on-
derwerp is daarna in stemming gebracht en is 
met 17 stemmen tegen verworpen.  
Daarna kwam het amendement van de PP 
aan bod. Zij verzochten de raad om de On-
roerende Zaak Belasting (OZB) voor niet-
woningen, zoals bedrijfspanden, eveneens te 
verhogen. Met uitzondering van de PP stem-
den alle fracties tegen dit voorstel.  
 

Na de bespreekstukken werden alle zoge-
naamde hamerstukken in stemming gebracht 
en kwamen de notulen van de vorige verga-
deringen aan de orde.   
 

De volgende raadsvergadering staat gepland 
op D.V. 27 januari 2015. Dan staan onder 
andere de onderwerpen AZC Barlo en de visie 
op supermarkten in Dinxperlo op de agenda. 
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom. 

 
 
 
 
 

 
Namens de fractie 
 
Tobias Holtman

 

 


