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De laatste gemeenteraadsvergade-
ring was op 15 december jl. en vond 
plaats in Gebouw Elim. De agenda 
kende 12 bespreekstukken en 4 
hamerstukken. Bij het agendapunt 
“Armoedebeleid 2016” had de Pro-
gressieve Partij (PP) een amende-
ment en 2 moties ingediend. Hier-
over later meer.  
 

Ook deze vergadering was de PvdA afwezig. 
Willie Oort heeft overigens onlangs kenbaar 
gemaakt de gemeenteraad van Aalten te 
gaan verlaten. Rudi ter Maat gaat haar plaats 
overnemen. Verder was Guido Uland (PP) ook 
afwezig, waardoor in totaal 19 raadsleden 
aanwezig waren.  
 
De laatste financiële nota van het jaar 
Er waren dit keer geen vragen gesteld, zodat 
direct over kon worden gegaan naar de be-
handeling van de bespreekstukken. Als eerste 
werd de Najaarsnota 2015 besproken.  
Diverse fracties hadden bepaalde speerpun-
ten en gaven hun mening daarover. Zo ging 
Willem Bruil (HMV) in op de rioolheffing en 
het wachtgeld, uitte de VVD hun zorgen over 
het onttrekken van (lees het leegroven van) 
reserves en vroeg Wossink (GemeenteBelan-
gen) naar het internet in het buitengebied en 
het beleid omtrent verlichting. Het CDA had 
geen enkele vragen meer, zij waren positief 
over de nota en gaven complimenten richting 
het college. De PP was daarentegen een stuk 
kritischer. Eén van de vragen ging over het 
opvoeren van nieuw beleid in de Najaarsnota, 
iets wat niet helemaal de bedoeling kan zijn. 
Vervolgens was Johan Pennings aan het 

woord en sprak als eerste een 
woord van dank richting de opstel-
lers van het document. Hij beaamde 
dat er weinig verandering te zien is 
in de nota en dat er weinig ver-
schuivingen buiten de programma’s 
waren. Wel zijn veel budgetten bin-
nen de programma’s verschoven. 
Pennings deelde de mening van 
Wikkerink (PP) dat het niet de be-

doeling is om nieuw beleid in de Najaarsnota 
op te voeren. Verder noemde hij twee ont-
wikkelingen in de openbare ruimte, waarover 
hij een antwoord van de wethouder wilde. Hij 
deed namelijk een oproep om bij de aanpak 
van de Polstraat en Hogestraat ook eens 
goed te kijken naar de omgeving. Hij sprak 
over “als je de straat aanpakt, dan moet je 
ook doorpakken om leegloop verder tegen te 
gaan”. Voorts zijn er het afgelopen jaar ook 
echt zaken gedaan, zoals het opzetten van 
het “Noaberfonds”. In de beantwoording van 
de vragen gaf wethouder Kok onder andere 
aan dat het college wel degelijk aandacht 
heeft voor de omgeving en dat hier budget-
ten voor apart worden gezet. Een voorbeeld 
hiervan het de verplaatsing van boekhandel 
Messink en Prinsen, aldus Kok. Na de beant-
woording van alle vragen volgde een korte 
discussie. Uiteindelijk is de Najaarsnota met 
algemene stemmen aangenomen. 

 
ISWI 
Daarna kwam de liquidatie van het IWSI ter 
sprake. Dit instituut is de laatste maanden 
geregeld in de raad (en het nieuws) geweest. 
De kern van dit voorstel was om het samen-
werkingsverband daadwerkelijk op te heffen 
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en daar de laatste zaken voor te regelen. 
Namens de ChristenUnie voerde Hanny 
Noorman het woord en gaf aan dat de Chris-
tenUnie zich kan vinden in het voorstel en 
akkoord gaat. Aansluitend was het voorstel 
om een zogenaamde Dienstverleningsover-
eenkomst (DVO) aan te gaan met de fusieor-
ganisatie Wedeo/ISWI/Doetinchem voor het 
jaar 2016. In verband met het opheffen van 
het ISWI is voor de uitvoering van de Partici-
patiewet gekozen om een aantal taken door 
de gemeente zelf te gaan uitvoeren en overi-
ge taken uit te besteden middels een over-
eenkomst aan de fusieorganisatie We-
deo/ISWI/Doetinchem. Bij de oppositie 
heerste, zoals verwacht, een negatieve on-
dertoon. Enige tijd geleden waren namelijk 
de voornemens alle werkzaamheden bij de 
Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) onder 
te brengen. Onlangs is echter duidelijk ge-
worden dat dit financieel niet haalbaar is; 
vanwege de prijzen zouden de kosten voor 
deze taken te hoog uitvallen. Daarom is een 
tijdelijke een oplossing nodig, zodat het ko-
mende jaar gebruikt kan worden om te zoe-
ken naar een structurele oplossing. Volgens 
Bruil was er niets met hun suggesties gedaan 
en kreeg wethouder Wiltink van de PP het 
verwijt respectloos met de Sociale Raad om 
te zijn gegaan. Dit laatste ging over dat er 
geen tijdige reactie de Sociale Raad is inge-
wonnen over de plannen. Wethouder Wiltink 
erkende dat het proces slordig is verlopen, 
maar dat er totaal geen sprake was van res-
pectloos handelen. Ook heeft de raad een tijd 
gediscussieerd om een addendum op te stel-
len waarin staat beschreven van de fusieor-
ganisatie precies gaat doen. Wethouder Wil-
tink neemt dit mee. Beide voorstellen (liqui-
datie ISWI en aangaan van de dienstverle-
ningsovereenkomst) zijn met grote meerder-
heid aangenomen.  
 
 
 

Armoedebeleid 
Vervolgens kwam het Armoedebeleid aan 
bod. Vanwege het indienen van het amen-
dement en moties voerde als eerste Wikke-
rink (PP) het woord. Het lokaal armoedebe-
leid is volgens hem niet meer dan pleisters 
plakken die landelijk worden geslagen. Ver-
der gaf hij een toelichting op hun standpun-
ten en de ingediende zaken. Hanny Noorman 
was de ChristenUnie-woordvoerster. Volgens 
haar is één van onze uitgangspunten dat bij 
een vastgesteld beleid, de zwaarste schou-
ders de zwaarste lasten moeten dragen; dit 
draagdrachtbeginsel staat als zodanig ver-
woord in het beginselprogramma van de CU. 
Met dit beleid is er is dus budgettaire ruimte 
om iedereen met een minimum inkomen een 
aanvraag voor hulp of ondersteuning te doen. 
Volgens haar is contact met hulpverleners 
belangrijk. Ook de nieuwe belastingwet is van 
belang voor dit onderwerp. “De gevolgen 
voor de minima moeten in kaart worden ge-
bracht zodat het beleid daarop kan worden 
aangepast; we moeten de doelgroepen naar 
behoren dienen”, aldus Noorman. Tot slot 
riep zij op dat de gemeente Aalten blijft wer-
ken aan sociaal rechtvaardige regelgeving. 
Vervolgens leverden de andere partijen ook 
hun bijdrage. Volgens wethouder Wiltink 
wordt met dit (preventieve) beleid recht ge-
daan en kunnen we goed mensen helpen. Er 
volgde een lange discussie over de ingedien-
de moties van de PP. Uiteindelijk is, na een 
kleine schorsing van de vergadering, is het 
gewijzigde amendement aangepast aange-
nomen en is toegezegd dat de onderwerpen 
uit de moties worden meegenomen in de 
evaluatie. Het geamendeerde voorstel is met 
algemene stemmen aangenomen.  
 

Onderwijs aan asielzoekers 
De realisatie van onderwijsvoorziening in het 
AZC te Barlo kwam daarna aan de orde. In 
dit AZC komen kinderen, die net als elk kind 
in Nederland, recht hebben op onderwijs en 



 

 

verplicht zijn dit te volgen. De verantwoorde-
lijkheid van de gemeente is te zorgen voor 
huisvesting. De scholengroep Accent gaat het 
onderwijs verzorgen. Daarom wordt voorge-
steld een bedrag van ruim €85.000 euro be-
schikbaar te stellen om voorzieningen te tref-
fen, zoals stoelen en bureaus. De Christen-
Unie beaamde deze denklijn en is positief 
over het voorstel. Volgens de HMV-fractie 
was dit niet nodig. Volgens de woordvoeder 
Bruil heeft Accent ‘spullen zat’. Ook de VVD 
was erg kritisch, waarop GemeenteBelangen 
reageerde door deze houding gênant te 
noemen. Het voorstel is aangenomen met 17 
stemmen voor en 2 tegen.  
 
De laatste onderwerpen 
Bij de behandeling van de belastingverorde-
ningen gingen de meeste partijen overslag, 
behalve de VVD. Zij stelden vragen over de 
verhoging van het OZB, waarop de wethou-
der een korte uitleg gaf.  
Daarna kwam de herontwikkeling van de sta-
tionslocatie Aalten-Zuid ter sprake. Alle par-
tijen zijn enthousiast over deze plannen. De 
meeste zaken zijn hieromtrent wel duidelijk. 
Het voorstel is daarom met algemene stem-
men aangenomen.  
Het voorstel inzake de drie verkeersmaatre-
gelen vroeg om meer aandacht. Pennings 
voerde namens de ChristenUnie het woord en 
gaf aan akkoord te zijn met de plannen. Wel 

vroeg hij aandacht om de situatie bij de fiets-
straat in Dinxperlo. Zo is de verkeersdetectie 
op de Allee erg duur, terwijl het effect moge-
lijk met andere maatregelen ook te behalen 
is. Pennings riep daarom het college op hier 
nog eens kritisch naar te kijken. Ook dit 
voorstel is met algemene stemmen aange-
nomen.  
Als laatste inhoudelijke voorstel kwam de 
fusie van de scholengemeenschap aan de 
orde. Alle partijen, behalve HMV (die het 
voorstel als bespreekstuk lieten aanmerken), 
gingen overslag. Bruil gaf aan dat men te-
genwoordig doorschiet met fusies, waardoor 
schoolbesturen het contact met leerkrachten, 
kinderen en ouders kwijt raakt. Het voorstel 
is met 17 stemmen voor en 2 tegen aange-
nomen.  
Tot slot werden de hamerstukken, zoals ver-
wacht, met algemene stemmen aangenomen. 
 
De volgende raadsvergadering is op dinsdag 
26 januari 2016. De fractie van de Christen-
Unie wenst alle sympathisanten van Chris-
tenUnie gezegende feestdagen en goed 
nieuw politiek jaar toe.  
 
 
 
 
Namens de fractie, 
Tobias Holtman   

 
 
 


