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1. Opening  
 
De voorzitter heet om 20.00 uur iedereen van harte welkom bij deze raadsvergadering. Hij vindt het 
fantastisch dat zo veel mensen van hun belangstelling hebben blijk gegeven op deze voor de 
gemeente belangrijke dag. 
Hij meldt de afwezigheid van de heer Steentjes vanwege droeve familieomstandigheden en van 
mevrouw Siner die vermoedelijk reisproblemen heeft door de aswolk. 
Hij leest nu de gebruikelijke tekst voor ter opening van de vergadering. 
De voorzitter zegt dat het programma van vanavond voor een deel over de inhoud van het 
coalitieakkoord gaat en voor een deel gaat over mensen die benoemd zullen worden of afscheid 
zullen nemen. 
 
 
2. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging fractieassistenten 
 
De voorzitter zegt dat een aantal mensen van de verschillende kieslijsten niet gekozen is, terwijl zij 
toch actief willen zijn voor de gemeente. Via het onderzoek van de geloofsbrieven wordt nagegaan of 
het nodig is om afspraken te maken om tegenstrijdige belangen te voorkomen.  
Hij stelt voor om nu officieel de commissie van onderzoek te benoemen die, om tijd te winnen, reeds 
voorwerk gedaan heeft. Dat zijn de dames Aalbers en Hedin en de heer Wildenbeest als voorzitter. 
Hij vraagt of de raad kan instemmen met deze benoeming. Dit is het geval. Tevens gaat de raad er 
mee akkoord dat deze commissie tevens het stembureau vormt bij de stemmingen.  
 
De heer Wildenbeest dankt voor het gestelde vertrouwen. De commissie heeft alle geloofsbrieven 
nagekeken en heeft niets gevonden wat een eventuele benoeming in de weg zou kunnen staan. 
 
De voorzitter nodigt alle fractieassistenten uit om naar voren te komen. Hij nodigt eerst de 
fractieassistenten van Lokaal Belang uit en wel Lineke Diepenbroek, Roy Nas, Erik Schieven en Kan 
Ki Man.  
Vervolgens nodigt hij de fractieassistenten van het CDA uit. Helaas kan de heer Jos van Bergen niet 
aanwezig zijn en dus ook niet beëdigd worden, omdat hij ernstig ziek is. Hij wenst hem namens de 
raad veel sterkte en hoopt hem hier weer snel terug te kunnen zien, ook voor de beëdiging. Wel 
aanwezig zijn Ton Büchner, Marc Hettinga, Bas Löverink, Paula Sorgedrager en Roland Toussaint. 
Voor de PvdA nodigt hij de volgende personen uit: Henri van Amerongen, Ömer Delioglu, Antoinette 
Duenk, Marloes Leijzer, Laurence van de Meeberg, Evelien Oberink, Marcel Roelofs, Hans Thomas, 
André de Vries en Toon van de Wetering.  
Voor D66 worden voorgedragen Hans Bolluijt, Robert Bolk, Hayo Canter Cremers, Ineke Dane, Ziko 
van Dijk, Nick Jansen, Arno Kock en Arnold Tiemessen. 
Voor de VVD zullen André Rehé en Cecile Sloots de fractieassistenten zijn 
Hij richt zich dan tot de fractieassistenten. Hij zegt dat zij wel vissen in een kweekvijver, assistenten 
van raadsleden of burgerleden genoemd worden. Zij moeten verslagen maken en afspraken maken of 
ideeën genereren. Zij zijn de voelhorens in de samenleving. Hij hoopt dat zij ervoor zorgen dat het 
gemeentebestuur een nog breder draagvlak krijgt in de samenleving. Naast de 27 raadsleden zijn er 
30 fractieassistenten. De griffier maakte een nieuwe tekst op het lied van Ramses Shaffy: zie, vraag, 
hoor, bind, leid, vraag en benader. Dat past ook op de functie van fractieassistent. De fractieassistent 
is oorspronkelijk geïntroduceerd om het met name de kleine fracties mogelijk te maken de vele 
vergaderingen te bezoeken. De raadsrotondes, waar de fractieassistenten ook optreden, hebben 
ervoor gezorgd dat veel zaken in de raad met een hamerslag afgedaan kunnen worden. De 
fractieassistenten kunnen een belangrijke rol spelen in de bevordering van het democratisch proces. 
Hij adviseert onafhankelijk te blijven in de oordeelsvorming. Hij hoopt dat men ook veel plezier zal 
hebben in dit werk. 
Hij vraagt nu om de eed of de gelofte af te leggen. Hij leest eerst de tekst voor. 
“Ik zweer, verklaar en beloof, dat ik, om tot fractieassistent benoemd te worden, rechtstreeks noch 
minnelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gunst of gift heb gegeven of genoten. Ik 
zweer, verklaar en beloof, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch minnelijk, 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, verklaar en beloof, dat ik 
getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als 
fractieassistent naar eer en geweten zal vervullen.”  
Hij vraagt vervolgens de fractieassistenten een voor een wat daarop hun antwoord is. 
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Lineke Diepenbroek-Mulder: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Roy Nas: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Erik Schieven: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Kan Ki Man: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Ton Buchner: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
Marc Hettinga: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
Bas Löverink: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
Paula Sorgedrager: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
Roland Toussaint: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
Henri van Amerongen: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Ömer Delioglu: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Antoinette Duenk: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Marloes Leijzer: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Laurence van de Meeberg: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Evelien Oberink: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Marcel Roelofs: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Hans Thomas: Dat verklaar en beloof ik. 
 
André de Vries: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Toon van de Wetering: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Hans Bolluijt: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Robert Bolk: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Hayo Canter Cremers: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Ineke Dane: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Ziko van Dijk: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Nick Jansen: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Arno Kock: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Arnold Tiemessen: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
André Rehé: Dat verklaar en beloof ik. 
 
Cecile Sloots: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter zegt dat zij daarmee allen benoemd zijn tot fractieassistent. (applaus) 
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Hij herinnert de aanwezigen eraan dat hij bij de benoeming van de raadsleden adviseerde om niet 
alles te lezen en te zorgen dat een externe oriëntatie behouden blijft. Hij overhandigt de 
fractieassistenten het boek ‘Het politieke dier’. Het is een toepasselijke introductie in de politieke 
arena. Volgens Aristoteles is iedere inwoner een politiek dier. Daarom is het niet zo gek dat er zoveel 
fractieassistenten gekomen zijn. 
Aristoteles meende dat ieder mens van nature een gemeenschapsdier is en dat de polis, waarin hij 
leeft, gericht is op rechtvaardigheid. In dit boekje staan heel verschillende essays, geschreven door 
zeer verschillende mensen, die zich allemaal verdiept hebben in het idee van het politieke dier.  
Hij wenst alle fractieassistenten veel succes. 
 
 
3. Afscheid vertrekkende fractieassistenten 
 
De voorzitter wil nu graag afscheid nemen van de drie vertrekkende fractieassistenten. Een van hen 
kan niet aanwezig zijn. Dat is Reinout Tomberg van de PvdA, een sociaaldemocraat in hart en nieren. 
Hij werkt in de uitgeverswereld en is een man met een verhaal, die gedreven zijn standpunt kan 
verwoorden. Namens de raad zal aan hem de dank overgebracht worden voor de vele jaren dat hij 
zich ingezet heeft.  
René Sloots is wel aanwezig, ondanks dat hij als piloot nu weer kan vliegen. De voorzitter dankt hem 
voor zijn werkzaamheden voor de raad namens de VVD, die hij meestal op de achtergrond vervulde. 
Herman Schreurs was juist een van de meest aanwezige fractieassistenten. Als vervroegd 
gepensioneerde stak hij veel tijd in de gemeente. Hij was zeer actief en betrokken. Spreker hoopt dat 
de heer Schreurs met zijn inspiratie op andere plekken nog veel kan betekenen voor de 
gemeenschap. 
Namens de raad overhandigt de voorzitter beide heren een attentie. 
 
 
4. Coalitieakkoord 
 
De voorzitter stelt het coalitieakkoord aan de orde. De grootste partij, Lokaal Belang, heeft Gerard 
van Balveren gevraagd als formateur voor een nieuw college. Hij geeft het woord aan de heer Van 
Balveren om een toelichting te geven op het proces waarlangs de stappen naar het nieuwe college 
gezet zijn. 
 
De heer Van Balveren zegt dat Lokaal Belang als grootste partij het initiatief genomen heeft om te 
komen tot een coalitie voor de periode van 2010 tot 2014. Door de ledenvergadering van Lokaal 
Belang is hij aangewezen als formateur met de opdracht om de lijn van het in gang gezette ambitieuze 
beleid zoveel mogelijk vast te houden en te doen uitvoeren. Op 9 maart is de eerste openbare ronde 
van de coalitiegesprekken gehouden. Aan de overige vier fracties is een aantal stellingen voorgelegd, 
waaronder een aantal nieuwe gezichtspunten om een programmavergelijking mogelijk te maken.  
In een intern overleg van Lokaal Belang zijn de conclusies vastgesteld, die op 16 maart in de tweede 
openbare ronde besproken zijn. Op basis van de reacties bleven PvdA, VVD en CDA als mogelijke 
coalitiepartners in beeld. D66 wilde uitgaan van een coalitie van vijf partijen met drie wethouders, 
afkomstig uit Lokaal Belang, het CDA en de derde namens de drie overige fracties.  
Zowel de vorm van de coalitie als het aantal wethouders was voor Lokaal Belang niet acceptabel.  
Op 17 maart is er overlegd met de PvdA. Dat leidde tot een principeakkoord met als basis het 
coalitieakkoord 2005-2010.  
Op 19 maart is overlegd met de VVD. Programmatisch waren er geen problemen. De grotere werklast 
voor een VVD-wethouder met een halve formatieplaats kon echter wel problemen geven.  
Op 20 maart is het akkoord besproken met het CDA. Geconstateerd werd dat er weinig 
programmatechnische hobbels overbleven. Inzake Afbramerij, Lenteleven, Biezenakker, woonlasten 
en cultuurnota zouden de gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Wat betreft de woningbouw 
brengt het CDA de regionale woonvisie in. Het coalitieakkoord spreekt van de ambitie om te groeien 
tot 41.000 inwoners in 2020. De regionale woonvisie is nog niet vastgesteld. Op basis van het concept 
zouden slechts 47 woningen per jaar gebouwd kunnen worden, terwijl OWN 2020 spreekt van 275 
woningen per jaar. De regionale woonvisie is dus geen uitgangspunt voor het coalitieakkoord.  
Desondanks leidde de opstelling van het CDA ertoe dat hij de deelname van het CDA aan de coalitie 
heeft voorgelegd aan de coalitiepartners. De ledenvergadering van Lokaal Belang sprak een voorkeur 
uit voor de VVD, omdat deze een loyale coalitiepartner is gebleken, en wees het CDA af, ondanks de 
duidelijk gewijzigde opstelling. Hierbij werd met name verwezen naar de opstelling van het CDA 
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tijdens de begrotingsvergadering in november 2009, waarin het huidige college door het CDA 
onaangenaam werd bejegend met onder meer een motie van treurnis en een motie van afkeuring.  
De PvdA sprak uit geen behoefte te hebben aan de deelname van het CDA, wanneer gekeken werd 
naar de inzet van deze coalitie.  
Daarna is overlegd met de VVD en overeenstemming bereikt, waarbij ook de portefeuilles aan de orde 
kwamen.  
Op 31 maart is het resultaat van het overleg met het CDA besproken en op 1 april is de coalitie via 
een persconferentie bekendgemaakt. Op 8 april hielden de coalitiepartijen ledenvergaderingen en 
verkregen zij instemming met de coalitie en de portefeuilleverdeling.  
Hij zegt dat het coalitieakkoord met de titel ‘Het vervolg 2010-2014’ vanavond ter bespreking voorligt 
in de raad. Gelet op de besprekingen rekent hij voor dit akkoord mede op de steun van in ieder geval 
het CDA.  
Namens de kandidaat-wethouders Gerard van Balveren, Wiebe Rijnsaardt, John Haverdil en Corine 
Sluiter spreekt hij de wens uit dat de raad het college de mogelijkheid geeft om dit akkoord tot 
realisatie te brengen. 
 
De voorzitter geeft nu het woord aan de raad. 
 
De heer Finkenflügel wil even terugkijken naar de landelijke politiek en het lokale beleid. Het is te 
gemakkelijk om te zeggen dat PvdA en CDA gestraft worden voor de val van het kabinet. D66 zou zo 
in de lift zitten vanwege het Pechtoldeffect. Duidelijk is dat de lokale partijen goed gescoord hebben. 
Dat moet te maken hebben met ontevredenheid over de landelijke politiek enerzijds, maar ook met de 
herkenbaarheid van de plaatselijke partijen. Hij vraagt zich af of de uitslag iets zegt over het gevoerde 
beleid, omdat het resultaat voor de coalitiepartijen zo verschillend is, terwijl de oppositiepartij CDA 
verliest. Lokaal Belang is gegroeid en opvallend is dat de meeste fractieleden met voorkeurstemmen 
gekozen zijn. Zijn interpretatie is dat Lokaal Belang midden in de samenleving staat en dat men de 
mensen kent.  
Wat betreft de coalitiebesprekingen is er gewerkt met stellingen waaruit de grote lijnen naar voren 
kwamen. Die stellingen waren gebaseerd op een voortzetting van het huidige beleid. Dat PvdA en 
VVD die stellingen grotendeels of geheel ondersteunden, verbaasde niet. De verschillen met D66 
waren ook niet zo groot. Het grote breekpunt was de samenstelling van het college. Verrassend was 
dat het CDA op veel punten de stellingen ondersteunde, ondanks de stemmingen in de raad. 
Daardoor werd het lastig voor Lokaal Belang. Enerzijds was men blij met de positieve opstelling van 
het CDA, anderzijds speelde de loyaliteit van en met de coalitiepartners een rol. Een overweging was 
verder dat er dan slechts een oppositie van drie zetels zou zijn.  
De onderhandelingen hebben aangetoond dat overeenstemming over het beleid mogelijk is en dat er 
sprake is van meer saamhorigheid. Dat zal deze periode nodig zijn, wanneer vastgehouden wordt aan 
de ambities, terwijl er forse bezuinigingen aan staan te komen.  
Het akkoord bouwt voort op het akkoord uit 2005. Uiteraard zijn er bijstellingen, met name vanwege de 
krimpcijfers. Desondanks blijft de ambitie om te groeien. Toegevoegd is een hoofdstuk over regionale 
samenwerking, ook over de grens. Voorgesteld wordt om de raad eens per zes weken te laten 
vergaderen. Die tijd kan gebruikt worden voor meer contacten met de inwoners. Een extra inspanning 
zal nodig zijn op het gebied van communicatie. Eveneens moet meer gebruikgemaakt gaan worden 
van de deskundigheid van de inwoners.  
Hij heeft geconstateerd tijdens de onderhandelingen dat er veel overeenkomsten zijn. Dat betreft ook 
de bezuinigingen en de ambities. Hij roept het CDA en D66 op het coalitieakkoord te ondersteunen, 
zodat de raad gezamenlijk kan werken aan het welzijn van de inwoners. 
 
De heer Van de Wardt zegt dat de kaarten geschud zijn en dat het CDA er zin in heeft. Het CDA staat 
hier nog steeds met een mandaat van 25% van de kiezers. De kiezer ziet graag dat de inbreng van 
het CDA op enigerlei wijze wordt verzilverd.  
Na een transparant proces meende het CDA dat er meer overeenkomsten dan verschillen waren met 
de coalitiepartijen. Dat stemde positief en het CDA wilde wel de stap zetten naar een coalitievorming. 
Zover is het niet gekomen. Als redenen werden draagvlak en vertrouwen genoemd. Gezegd werd dat 
het CDA vóór de verkiezingen tegen was en daarna voor was. Het CDA heeft nooit gezegd dat het nu 
voor is. Aangegeven is dat de genomen besluiten gerespecteerd werden. De burger moet erop 
kunnen vertrouwen dat de politiek over haar eigen schaduw heen kan springen. Het CDA zal de rol 
van oppositiepartij weer met verve invullen. Die rol is wezenlijk niet veel anders dan de rol van de 
andere partijen, die eveneens het beleid en het proces kritisch dienen te volgen.  
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De gesprekken zijn openhartig en plezierig verlopen. Het CDA heeft verzocht eerder betrokken te 
willen worden bij belangrijke processen en raadsbesluiten. Ook op deze wijze wil het CDA zijn 
verantwoordelijkheid nemen en uiting geven aan de nieuwe start van deze regeerperiode. De 
formateur heeft aangegeven ook raadsbreed te willen optreden in een periode waarin veel staat te 
gebeuren. Het CDA heeft de intentie uitgesproken om in de komende periode ook samen met de 
andere partijen te willen blijven samenwerken.  
In het coalitieakkoord staan veel zaken die in lijn zijn met het verkiezingsprogramma van het CDA. 
Uiteraard zijn er nog wel enige kanttekeningen.  
In de vorige periode bleken de verschillen niet zozeer in de inhoud van de voorstellen, als wel in de 
wijze van uitvoering en fasering te zitten.  
Als de gemeente bijvoorbeeld 5 miljoen euro moet bezuinigen, zal de raad keuzes moeten maken. Hij 
hoopt dat het college bij de bezuinigingsvoorstellen kiest voor een interactief proces met alle fracties.  
Het CDA ziet als belangrijkste doel het behouden of zo mogelijk verbeteren van de leefbaarheid. Dat 
betekent dat in iedere kern een minimaal voorzieningenniveau moet zijn met onderwijs en behoud van 
sport- en culturele accommodaties. Er moet woningbouw in alle kernen plaatsvinden, die past bij de 
plaatselijke behoefte. 
Ook een goed sociaal niveau heeft het aandacht van het CDA. De andere aandachtspunten zullen 
ingebracht worden in de bezuinigingsdiscussie, de voorjaarsnota en de begrotingsbespreking. 
 
De heer Menke zegt dat er anderhalve maand na de verkiezingen een coalitieakkoord ligt en dat dit 
een goed moment is om terug te kijken.  
Wat de campagne betreft, brengt hij hulde aan alle partijen voor de vele activiteiten die dit keer 
ontplooid zijn. De PvdA stak altijd al veel energie in de campagne, maar kon zich daar nu niet mee 
onderscheiden. Het is nu geprobeerd met originaliteit, humor en creativiteit. Hij vraagt zich af of het 
veel geholpen heeft. Zeker is dat het veel gekost heeft.  
De verkiezingsuitslag was een flinke klap. Had de kiezer gelijk? Dat voelt voor hem niet zo. Er zijn 
toch erg veel zaken op de rails gezet en gerealiseerd. Zouden de kiezers dat niet zien? Of heeft het 
met de val van het kabinet te maken? Feit is dat de verkiezingsuitslag nauwelijks afwijkt van het 
landelijk beeld. Landelijk verliezen PvdA en CDA ook fors en winnen lokale partijen en D66. 
Verkiezingsuitslagen zijn vaak cyclisch. Win je de ene keer, dan verlies je de volgende keer. Dat gaat 
voor de PvdA zeker op als deze deelneemt aan de regering of het college. Toch blijkt uit de winst van 
de PvdA in Doetinchem dat de PvdA in de Oude IJsselstreek ook naar zichzelf moet kijken. Heeft de 
PvdA wel voldoende uit de twee portefeuilles gehaald? Het imago heeft ook te maken met de 
hardnekkige mantra ‘alles gaat naar Ulft’. De conclusie kan wel getrokken worden dat de inbedding in 
andere kernen dan Ulft en Gendringen onder de maat is gebleken. Ondanks alle inspanningen is het 
onvoldoende gelukt om herkenbare kandidaten te vinden in Varsseveld, Terborg en, in mindere mate, 
in Silvolde. De PvdA in Oude IJsselstreek heeft een ambitieuze agenda. Daarop staan veel complexe 
projecten met lange doorlooptijden. Dan heb je veel uit te leggen aan je kiezers en het is niet gelukt 
een brede achterban te vormen. 
De PvdA heeft een onderzoekscommissie ingesteld die de verkiezingsuitslag zal analyseren met het 
oog op de verkiezingen van 2014. Want hij verzekert dat de PvdA terugkomt. 
Het beleid van de coalitie is niet afgestraft. Alleen plukt Lokaal Belang de vruchten van alle 
inspanningen. De oppositie heeft, inclusief D66, 10 van de 27 zetels. Hij meent dat de kiezers met 
deze uitslag de progressieve, pragmatische koers ondersteunen en dat daarom een voortzetting van 
de coalitie het meest voor de hand ligt.  
Bij de onderhandelingen bleek dat het CDA dicht bij het huidige akkoord kwam. In het 
verkiezingsprogram schreef het CDA al dat het wilde uitgaan van eigen kracht en dat het zich niet 
wilde afzetten tegen andere partijen. Spreker had naast de openbare zittingen graag met het CDA 
gesproken over deze kentering. 
D66 was wat verder van het akkoord verwijderd door het standpunt over het aantal van drie 
wethouders en de vorming van een college waarin alle partijen vertegenwoordigd zouden zijn. 
De PvdA heeft moeten kiezen of met de huidige coalitie voortgegaan moest worden of dat het CDA de 
plaats van de VVD moest gaan innemen. Ook kon gedacht worden aan een brede coalitie. 
De PvdA heeft ook nagedacht over de vraag of een winnaar als D66 niet meer recht had dan een 
verliezer als de PvdA. Meer kiezers hebben op de PvdA gestemd en stemmen van een krimpende 
partij zijn niet minder waard dan die van een groeiende partij. Uiteindelijk heeft D66 min of meer zelf 
voor de oppositie gekozen en misschien is dat ook wel verstandig van een nieuwe, getalenteerde, 
maar onervaren fractie. 
De Gelderlander sprak van ‘negatieve sentimenten richting CDA vanuit Lokaal Belang en vooral vanuit 
de PvdA’. De PvdA zou eerder al hebben laten weten niet met het CDA in zee te willen. Die conclusie 
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is pertinent onjuist. De PvdA heeft gemeend dat het ongeloofwaardig zou zijn, omdat het CDA tot in 
de laatste vergadering ten strijde is getrokken tegen deze coalitie en omdat de PvdA goede 
ervaringen had met de bestaande coalitie. De PvdA was bovendien bang voor een vechtkabinet, zoals 
op landelijk niveau bestond. 
Het coalitieakkoord is inhoudelijk een geactualiseerde voortzetting van de afgelopen vijf jaar. 
Belangrijk is wel de passage over de verregaande samenwerking in de regio, die een kostenreductie 
van 15% moet opleveren. 
Er komen belangrijke uitdagingen, zoals de bezuinigingen. Rekening moet worden gehouden met 
bezuinigingen van 10% tot 15%. De noodzaak om dan te kiezen is groter. 
Hij hoopt op een constructieve samenwerking in de raad. Hij gelooft daarin ook meer door de 
gewijzigde opstelling van het CDA. Dat bleek ook nog eens uit een interview op de website van het 
CDA. De PvdA is blij met deze opstelling en kijkt uit naar een waardevolle raadsperiode. Hij wenst het 
‘oude nieuwe college’ veel succes. 
 
Mevrouw Beumer vond het een prachtig verhaal van de heer Menke, waarin met humor teruggeblikt 
werd op de verkiezingen. Zij zal zich meer beperken tot het coalitieakkoord.  
Haar fractie heeft zich voorgenomen om niet onnodig lang onderwerpen te beschouwen, maar 
slagvaardig en daadkrachtig op te treden in de raad. Heeft een uitgebreide bespreking van het 
coalitieakkoord wel zin, omdat de besluiten al genomen zijn? De inhoud van het akkoord leent zich 
echter op zich wel voor een langdurige kritische beschouwing.  
D66 vond de procedure naar het coalitieakkoord niet altijd even zorgvuldig. Dat er openbaar 
onderhandeld werd, was een goed initiatief. Er was alleen geen sprake van onderhandelingen, omdat 
er slechts met ja of nee op stellingen gereageerd kon worden en onderlinge discussie niet wenselijk 
gevonden werd.  
Ondanks dat de verschillen tussen D66 en de standpunten van de andere partijen klein waren, heeft 
er met D66 geen verdiepingsgesprek plaatsgevonden. Eigenlijk waren er alleen verschillen inzake de 
megastallen en het aantal wethouders. Overigens is zij blij dat het aantal wethouders verminderd is.  
Het aantal wethouders was een voorstel, waarvan aangegeven was dat het bespreekbaar was. Het 
verbaasde spreekster dan ook, dat ondanks de openbare toezegging van een nader gesprek, D66 de 
uitkomst via de pers moest vernemen. Deze eerste ervaring met de politieke macht was voor deze 
nieuwe fractie, die met drie zetels in de raad kwam, teleurstellend. De teleurstelling heeft niet te 
maken met het feit dat D66 in de oppositie is gekomen, maar wel met het gebrek aan respect voor de 
mening van D66 en daarmee van meer dan 10% van de kiezers. Er werd aan voorbijgegaan dat D66 
juist wilde aansturen op een breed gedragen coalitieakkoord. Die teleurstelling werd nog groter toen te 
lezen was dat het CDA niet op inhoud maar vanwege persoonlijke tegenstellingen aan de kant gezet 
was. Zij zegt dat het verschil van mening de wereld kleurrijk maakt. Zij roept op inhoudelijk het debat 
met elkaar te voeren en elkaar met respect te bejegenen.  
Zij voerde vanmiddag een prettig gesprek met de heer Rijnsaardt over de procedure. De erkenning 
van de gemaakte fouten en de excuses daarvoor worden geaccepteerd.  
Het coalitieakkoord moest geen dichtgetimmerd stuk zijn. Misschien is de tekst zelfs soms wel erg 
algemeen en weinig SMART geformuleerd. Met de meeste passages kan D66 goed leven. Over 
duurzaamheid staat alleen een zinnetje over het akkoord van Groenlo. Duurzaamheid moet een veel 
prominentere rol krijgen. Het is jammer dat van hetgeen D66 aangedragen heeft op dit punt niets 
terug te zien is. Weinig staat er ook over het jeugd- en het onderwijsbeleid. D66 wacht met grote 
belangstelling af welke bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd zullen worden. Wat gebeurt er met de 
ozb? Komt dan de schaduwbegroting van het vorig college eindelijk boven water. 
D66 wil het college in principe steunen bij het uitvoeren van het coalitieakkoord. De concrete 
uitwerkingen worden positief tegemoet gezien. D66 wenst het college, de coalitiepartijen en het CDA 
veel succes toe in de komende periode.  
 
De heer Sluiter zal zoals gebruikelijk een korte en bondige inbreng hebben. Op 3 maart haalden drie 
partijen stemmenwinst. Bij de VVD leidde dit helaas niet tot zetelwinst.  
Opvallend was dat bij de coalitiebesprekingen geconstateerd werd dat er geen onoverkomelijke 
verschillen waren tussen de partijen. De afgelopen raadsperiode hadden hij en anderen soms wel een 
ander gevoel. De VVD heeft zich zonder concessies kunnen aansluiten bij de twee andere 
coalitiepartijen, omdat het akkoord gebaseerd was op het vorige coalitieakkoord en de partners in die 
periode blijk gegeven hadden van vertrouwen in elkaar.  
Het coalitieakkoord past goed bij het verkiezingsprogramma van de VVD. Het akkoord is niet 
dichtgetimmerd, maar wel concreet. Het biedt ruimte voor het gedachtegoed van de hele raad. Er is 
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aandacht voor de bestuursstijl en de communicatie. De externe samenwerking is een goede zaak en 
moet een financieel voordeel opleveren.  
Er is aandacht voor de leefbaarheid en de Reconstructiewet wordt uitgevoerd. Er is aandacht voor 
overleg met industrie en handel, waaronder de ambulante handel. De referentiekaders voor de 
voorzieningen in de kernen zijn vastgesteld. De VVD wil daar niet aan tornen, maar wel samenwerking 
bevorderen. Wat betreft openbare orde en veiligheid is het goed dat er minder regels komen. Die 
regels moeten wel te handhaven zijn.  
De belangrijkste pijler is de financiële pijler. De VVD beklemtoont steeds dat nut, noodzaak en 
haalbaarheid gebleken moeten zijn, voordat er uitgaven gedaan worden. Bij uitgaven moet eerst naar 
een interne oplossing gezocht worden, voordat de burger een bijdrage gevraagd wordt. Het 
ingevoerde woonlastenprincipe bleek moeilijk uit te leggen. De VVD hecht dan ook aan de genoemde 
afspraak dat de ozb niet gebruikt gaat worden om gaten te dichten.  
De bezuinigingen maken duidelijke keuzes noodzakelijk. Uiteindelijk moeten twee vragen gesteld 
worden. “Doen we de goede dingen? En doen we de dingen goed?” Soms zal er nee verkocht moeten 
worden. De VVD wil in de komende periode met een klein team een herkenbare club zijn en zich sterk 
maken voor een constructieve samenwerking tussen ambtenaren, college en alle partijen in de raad.  
De komende periode is een belangrijke periode, waarin naar zijn mening de gemeente de VVD goed 
kan gebruiken. Zeker nu, zegt hij. 
 
De voorzitter vraagt of er behoefte is aan een tweede termijn. 
 
De heer Finkenflügel is blij met het compliment van het CDA voor de openhartige gesprekken en ziet 
dit als een start voor de werkwijze in de komende periode. Het CDA wil ook graag eerder betrokken 
worden bij zaken die te gebeuren staan. Dit voornemen tot een interactief proces komt hij bij alle 
partijen tegen. De wens om welwillend en in dialoog met elkaar zaken aan te pakken is algemeen.  
Over het algemeen is hij blij met de positieve insteek van alle fracties.  
D66 vindt de duurzaamheid onvoldoende in het akkoord terugkomen. Hij zegt dat bewust het akkoord 
van Groenlo is opgenomen, waarin nagenoeg alle aspecten van duurzaamheid genoemd staan.  
Tegenover de VVD zegt hij dat er steeds keuzes gemaakt zullen worden.  
 
De heer Van de Wardt zegt dat het CDA graag in een zo vroeg mogelijk stadium bij zaken betrokken 
wil worden. De hele raad is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Er zijn opmerkingen 
gemaakt over de opstelling van het CDA tijdens het begrotingsdebat. Hij vindt het teleurstellend dat de 
schaduwbegroting, waar een motie van de coalitie om gevraagd had, nu nog niet aanwezig is. Het 
was een goede onderlegger voor het coalitieakkoord geweest. Er zullen flinke bezuinigingsoperaties 
moeten plaatsvinden. Het is een mooie ambitie om via regionale samenwerking 15% te bezuinigen. 
Maar er zal binnen de gemeente ook nog wel het nodige moeten gebeuren.  
Het CDA kan de hoofdlijnen van het coalitieakkoord steunen. Tijdens de besprekingen is ingebracht 
dat de woningbouwplannen moeten aansluiten bij de regionale afspraken. Hierover moet nog een 
raadsbesluit genomen worden. Ook het belang van het accommodatiebeleid is door het CDA naar 
voren gebracht. Wat het woonlastenconcept betreft, is door de formateur aangegeven dat het 
voornemen is om in ieder geval beter en transparanter te gaan communiceren en de woonlasten niet 
als sluitstuk van de begroting te gaan gebruiken.  
Hij hoopt dat de raad op een duale manier het college scherp zal blijven volgen en de verschillende 
standpunten duidelijk naar voren brengt. Hij wenst het college, de coalitiepartijen en de hele raad veel 
succes toe en hoopt op een goede samenwerking.  
 
De heer Menke zegt dat hij heel blij is met de positieve insteek van het CDA en het spreekt hem erg 
aan om samen verantwoordelijk te zijn voor het beleid van de komende vier jaar.  
De heer Van de Wardt merkte over de opstelling van het CDA op dat het CDA nooit gezegd heeft dat 
het nu voor de voorstellen is die het eerder afwees. Die opmerking versterkte hem een beetje in de 
twijfel over de mate waarin de opstelling van het CDA veranderd is.  
Tegenover D66 zegt hij dat hij hoopt duidelijk gemaakt te hebben dat het CDA niet om persoonlijke 
redenen door de PvdA aan de kant gezet is.  
 
De heer Van der Wardt zegt dat de opstelling van het CDA voortkomt uit respect voor de democratie, 
voor genomen meerderheidsbesluiten. Dan hoef je het met die besluiten niet eens te zijn, maar ben je 
wel bereid de gevolgen van die besluiten te accepteren. 
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De heer Menke is niet bij die besprekingen geweest. Hij had de indruk gekregen dat het standpunt 
van het CDA ten aanzien van de Afbramerij en de Biezenakker wat opgeschoven was. Als dit niet zo 
is, neemt dit niet weg dat samen een mooie periode tegemoet gegaan kan worden.  
 
De heer Van de Wardt zegt dat in ieder geval gebleken is dat de heer Menke en hij aan elkaar 
gewaagd zijn in het debat. Door goede inhoudelijke debatten kan de politiek voor de burgers 
aantrekkelijk gemaakt worden.  
 
De heer Menke stemt hiermee in. Wat betreft het vooroverleg, dat ‘schnitzeloverleg’ heette, stemt hij 
in, ook met een andere naam, als er maar geen spruitjeslucht vanaf komt.  
Tegenover D66 zegt hij dat het akkoord van Groenlo heel ver gaat in de duurzaamheidsgedachte en 
dat het erg mooi zou zijn als de gemeente zover zou komen. 
 
Mevrouw Beumer is dat met hem eens. Zij heeft de tekst echter zo gelezen, dat slechts onderdelen 
van dat akkoord meegenomen zouden worden.  
 
De heer Menke zegt dat er staat dat op onderdelen samenwerking gezocht zal worden.  
 
Mevrouw Beumer zegt dat het dan een interpretatieverschil was. Zij is blij om dit te horen.  
 
De heer Menke zegt tot slot dat hij de goede verhoudingen heel erg belangrijk vindt. Hij 
complimenteert D66 met de positie die de partij ingenomen heeft. Dat maakt dat er een brede basis is 
voor dit akkoord en voor het nieuwe college.  
 
De heer Sluiter had in zijn tekst ook vaak het woord ‘samen’ staan. Hij concludeert uit dit debat dat er 
een positieve insteek is op hoofdlijnen, dat de fracties zich samen verantwoordelijk voelen en dat dan 
samen de klus geklaard kan worden. 
 
De voorzitter vindt dit mooi samengevat. Er hoeft geen besluit genomen worden. Drie fracties hebben 
het akkoord ondertekend en CDA en D66 hebben daarbij hun opmerkingen gemaakt.  
Als burgemeester is hij bijzonder hoopvol gestemd door dit vertrekpunt. Een goed begin is het halve 
werk. Gezegd wordt dat de verschillen overbrugbaar zijn, dat de dialoog aangegaan wordt en dat 
gestreefd wordt naar goede omgangsvormen en goede contacten met elkaar. Hij denkt dat zowel op 
de inhoud als de relatie zo een sterke basis gelegd is om de komende vier jaar een sterk bestuur te 
vormen. Het kan dan een goede mix worden van college, raad, ambtelijke organisatie en inwoners.  
 
 
5. Benoeming en beëdiging wethouders 
 
De voorzitter geeft aan hoe de stemprocedure is en wanneer een stembiljet geldig is. Een kandidaat-
wethouder is gekozen als meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen voor is. De 
voorgedragen kandidaten, die ook raadslid zijn, stemmen mee. De collegepartijen dragen per partij 
hun kandidaten voor. 
 
De heer Finkenflügel stelt als eerste kandidaat de heer Rijnsaardt voor. 
 
De heer Wildenbeest deelt als voorzitter van het stembureau mee dat alle 25 geldig uitgebrachte 
stemmen voor de heer Rijnsaardt zijn. (applaus) 
 
De heer Finkenflügel stelt als tweede kandidaat de heer Van Balveren voor. 
 
De heer Wildenbeest deelt als voorzitter van het stembureau mee dat alle 25 geldig uitgebrachte 
stemmen voor de heer Van Balveren zijn. (applaus) 
 
De heer Menke stelt de lijsttrekker van de PvdA, de heer Haverdil, voor als kandidaat. 
 
De heer Wildenbeest deelt als voorzitter van het stembureau mee dat alle 25 geldig uitgebrachte 
stemmen voor de heer Haverdil zijn. (applaus) 
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De heer Sluiter stelt als kandidaat voor het wethouderschap voor mevrouw Sluiter, de lijsttrekker van 
de VVD. 
 
De heer Wildenbeest deelt als voorzitter van het stembureau mee dat alle 25 geldig uitgebrachte 
stemmen voor mevrouw Sluiter zijn. (applaus) 
 
De voorzitter stelt nu aan de vier gekozen personen achtereenvolgens de vraag of zij de benoeming 
aanvaarden.  
 
De heren Rijnsaardt, Van Balveren, Haverdil en mevrouw Sluiter antwoorden dat zij de benoeming 
aanvaarden. 
 
De voorzitter verzoekt nu de eed of de gelofte af te leggen en leest de tekst voor. 
“Ik zweer, verklaar, dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch minnelijk, onder 
welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer, verklaar en 
beloof, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch minnelijk, enig geschenk of 
enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, verklaar en beloof, dat ik getrouw zal zijn 
aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en 
geweten zal vervullen.”  
 
Mevrouw Sluiter: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  
 
De heer Van Balveren: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De heer Haverdil: Dat verklaar en beloof ik.  
 
De heer Rijnsaardt: Dat verklaar en beloof ik.  
 
De voorzitter feliciteert hen met hun nieuwe benoeming. (applaus) 
Hij nodigt hen uit plaats te nemen aan de collegetafel en verzoekt de heer Freriks nu deze tafel te 
verlaten. 
Hij zegt dat dit voor de wethouders een onzekere, spannende en stressvolle periode geweest is. Alle 
vier hadden zij in het hoofd om het karwei af te maken. Nu gaat hetzelfde team door met uitzondering 
van John Freriks. Hij denkt dat het verstandig is dat er geen dichtgetimmerd coalitieakkoord ligt, maar 
dat er ingespeeld kan worden op de ontwikkelingen. Hij is ook blij dat de raad uitsprak tot een goede 
dialoog te willen komen. Hij denkt dat het college goed werk kan doen, gesteund door de eigen 
achterban en de ambtenaren. Hij is blij dat hij voorzitter mag zijn van dit college en deze raad. Met 
elkaar zal er een succes van gemaakt worden.  
 
 
6. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging gemeenteraadsleden 
 
De voorzitter zegt dat de raad nu vier raadsleden gaat benoemen op de plaatsen van de wethouders. 
Dat zijn de heren Hengeveld en Colenbrander van Lokaal Belang, de heer Schenning van de PvdA en 
de heer Bruins van de VVD. Hij schorst de vergadering voor de ondertekening van de bij deze 
procedure behorende formulieren.  
 
Na een enkele minuut heropent hij de vergadering en vraagt wat de bevindingen zijn van de 
commissie inzake de geloofsbrieven. 
 
De heer Wildenbeest dankt de mensen die het onderzoek hebben voorbereid. De stukken zagen er 
goed uit en alles van de vier heren is in orde bevonden. 
 
De voorzitter zegt dat er niets meer in de weg staat om de beëdiging te voltrekken. Hij leest de 
volgende tekst voor. 
“Ik zweer, verklaar, dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch minnelijk, 
onder welke naam of voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of heb beloofd. Ik zweer, 
verklaar en beloof, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch minnelijk, enig 
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer, verklaar en beloof, dat ik 
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getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de 
raad naar eer en geweten zal vervullen.”  
 
De heer Hengeveld: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De heer Bruins: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De heer Colenbrander: Zo waarlijk helpe mij God almachtig. 
 
De heer Schenning: Dat verklaar en beloof ik. 
 
De voorzitter feliciteert hen met hun benoeming. Zij ontvangen het boekje ‘Niemand regeert’.  
De voorzitter constateert dat hiermee de raad weer compleet is.  
 
 
7. Afscheidswoord aan aftredend wethouder John Freriks 
 
De voorzitter vraagt of de heer Freriks en zijn vrouw vooraan in het midden komen zitten.  
Gisteren in de laatste collegevergadering probeerde het college het aantal collegevergaderingen te 
tellen dat de heer Freriks meegemaakt heeft. Het moeten er heel veel geweest zijn, omdat hij 24 jaar 
wethouder is geweest, na een periode van 4 jaar in de raad, waarin hij meteen fractievoorzitter werd.  
Freriks had een snor, liep in spijkerbroek en had nog geen kinderen. Een generatie later neemt hij met 
elan afscheid van de gemeente en heeft hij twee volwassen zoons die hun vader nooit anders gekend 
hebben dan dat hij wethouder is. 
Hoe komt het dat het hem gelukt is zo lang zijn houdbaarheid als wethouder te houden? Veel 
wethouders, zeker de laatste jaren, haalden de eindstreep niet, terwijl Freriks het vertrouwen bleef 
houden. De voorzitter ziet hem als degelijk, als iemand die zijn zaakjes kent en daarbij de aanpalende 
beleidsterreinen in een mooie context erbij trekt. Zijn kennis van de materie was zeer groot en moeilijk 
te overtreffen. Voorstellen van zijn portefeuille liepen nooit veel weerstand op, omdat hij een goed 
politiek gevoel had.  
De voorzitter heeft hem goed leren kennen, ook omdat hij eerste locoburgemeester was.  
De veranderingen zullen groot zijn zonder de vele vergaderingen intern en bijvoorbeeld met ISWI en 
Wedeo. De spanning en stress, die soms onvermijdelijk bij het wethouderschap horen, zullen er niet 
meer zijn. Het leven zal veranderen. Het betekent toch een zeker statusverlies en mensen zullen 
soms anders met hem omgaan. Het biedt echter ook veel nieuwe mogelijkheden. 
Hij dankt hem voor zijn bijdrage om vanuit zijn sociaaldemocratische hart de wereld weer een beetje  
mooier en rechtvaardiger te maken. Morgenmiddag is er het afscheid van het personeel. 
Vrijdagmiddag is het grote afscheid met allerlei mensen van hier en van buiten. Er komt dan ook een 
cadeau. Geen lintje, omdat hij al ridder in de Orde van Oranje Nassau is. Hij overhandigt hem het 
nieuwe aandenken van deze gemeente, het blokje oer.  
Hij dankt hem hartelijk en wenst hem en zijn gezin alle goeds toe.  
 
De heer Freriks is blij dat hij hier voor de laatste keer het woord mag voeren. Aan deze toespraak 
heeft hij lang gedacht. Pas vanmiddag lukte het om een en ander op papier te zetten. Je beseft dan 
dat je zaken en vooral mensen achterlaat. Het zal zeker anders worden. Bij zijn eerste 
wethouderschap zei toenmalig burgemeester Jansen in Gendringen dat mensen hem nu zouden gaan 
groeten. Niet omdat ze hem aardig vonden, maar omdat hij wethouder was. Hij raadde ook aan om de 
eigen vriendenkring overeind te houden en niet alleen mensen uit de politiek om je heen te hebben.  
De burgemeester sprak ook over invloed. Spreker wijst erop dat hij coach is van het talent van D66. 
Hij is dus zwaar afhankelijk van de spreker of hij wel opgesteld wordt.  
Hij dankt voor de warme woorden. In 1982 trad hij aan als fractievoorzitter tegenover een volledig 
CDA-college. Dat was bij het oppositie voeren soms ook wel prettig. Zijn eerste motie betrof Kalkar. 
Toen zou het een opwerkingsfabriek worden. Hij heeft nu nog enige moeite om Kalkar met zijn nieuwe 
bestemming te bezoeken.  
Wat speelde er in die tijd? In het verkiezingsprogramma 1982-1986 werd gesproken over meer invloed 
voor de burger dan het eens in de vier jaar stemmen, over deregulering van taken op het gemeentelijk 
niveau, over minder ingewikkelde regelgeving, zodat mensen die dat nodig hebben hun voorziening 
ook kunnen bereiken, en er werd betoogd dat Breedenbroek naar de gemeente Gendringen moest. Is 
er iets veranderd? Behalve Breedenbroek komen deze thema’s nu ook weer terug. Hij meent dat er 
zeker wat veranderd is. De maatschappij is in constante ontwikkeling.  
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Ook de omgeving van raad en college verandert continu en dat vraagt om het zoeken naar evenwicht. 
Dat maakt politiek ook leuk en spannend.  
In 1986 komt spreker in het college na een stevige winst met 20% van de stemmen. Er kwam een 
afspiegelingscollege. Gedreven door de uitgangspunten van een verdeling van kennis, inkomen en 
macht mocht hij de portefeuilles Onderwijs, Zorg en Bijstand uitvoeren, terwijl 28% van de bevolking 
werkloos was. Er werd heel wat verwacht van de PvdA-wethouder. Het defaitisme moest doorbroken 
worden bij de bevolking. Er kwamen bedrijven naar De Rieze en er stroomden mensen door van 
gesubsidieerde naar reguliere banen.  
Niet altijd was men het eens met de beslissingen die je moest nemen. Dat hoort bij besturen. Als je 
samenwerkt met andere fracties, krijg je een mooi gedragen beleid. Een voorbeeld daarvan is het 
onderwijsachterstandsbeleid en het beleid inzake voorschoolse educatie. Hij is er trots op dat er nu 
een beleid staat waar menige gemeente jaloers op mag zijn. De taalachterstand is nu bij de meeste 
kinderen op het moment dat ze naar de basisschool gaan bijna verdwenen.  
De brede school in Terborg heeft een lange geschiedenis. In augustus zullen de eerste kinderen naar 
deze school gaan. Er komen hier zoveel functies samen dat het voorbereidingsproces erg ingewikkeld 
was. Bovendien vormden drie scholen één nieuwe school.  
De samenwerking tussen Aalten en Oude IJsselstreek rond het ISWI werkt goed. Voor 75.000 
inwoners wordt bemiddeld naar werk en zo nodig naar inkomen. Een mooi werkervaringsproject is het 
tuintjesproject bij ouderen. Er is ketensamenwerking in het project Buurtconciërges. Als voorzitter van 
Wedeo heeft hij turbulente tijden meegemaakt, mede door het wisselend beleid in Den Haag. Wedeo 
werkt als een van de weinige werkvoorzieningsschappen met zwarte cijfers. Een goede zaak is dat de 
gemeente 10 mensen afkomstig van Wedeo of ISWI in dienst genomen heeft. Daarmee is de overheid 
een voorbeeld voor het bedrijfsleven.  
Van het welzijnswerk zal de komende jaren veel gevraagd worden. De opschaling van het 
welzijnswerk in de Achterhoek is noodzakelijk.  
Als portefeuillehouder Ruimtelijke Ontwikkeling merkte hij dat de zogenaamde harde kant soms 
boterzacht was, terwijl het er in de zogenaamde zachte sector keihard aan toe ging. Beide sectoren 
trokken vaak zonder elkaar op. Het is fijn als je goed woont, maar als je geen werk hebt of in de 
schulden zit, dan heb je er weinig aan. De herstructurering van de Schrijversbuurt is hiervan een 
voorbeeld. Bij de Vogelbuurt wordt hier lering uit getrokken door goed samen te werken.  
Hij vond het een genot om met een collega-wethouder van dezelfde partij in het college te zitten na 
negentien als enige wethouder tussen CDA’ers.  
Er is verder gewerkt aan de dualisering, waaronder de kaderstellende en controlerende rol van de 
raad. Ondanks de worsteling vindt hij dat raad en college dit goed gedaan hebben.  
Hij zegt dat niets zo mooi is als met passie te kunnen werken aan je idealen en aan de publieke zaak 
op lokaal niveau. Daar kun je zelf het resultaat zien en is de menselijke maat meestal nog aanwezig.  
Van raadsleden wordt steeds meer gevraagd. Ze moeten verstand hebben van ingewikkelde 
vraagstukken en processen en ook communicatief sterk zijn. Ze moeten idealen om kunnen zetten in 
concrete politieke stappen. Het raadslidmaatschap wordt steeds meer een professie. Hij hoopt dat de 
raad blijft investeren in de eigen professionalisering. De voorzitter gaf het boekje over politieke dieren 
mee. De griffier gaf hem hierover een artikel, waaruit hij wil citeren. “Politieke dieren kunnen geen 
heilige zijn. Het vraagt om ondeugd, hoogmoed, ijdelheid en eergevoel. Dus is bescheidenheid voor 
politieke dieren geen verdienste, maar ondeugd. Een raad vol huismussen is een bedreiging voor de 
democratie. Dus graag wat olifanten, leeuwen, vossen en pauwen in de raad.”  
De voorzitter maakte een opmerking over aantallen. Het ging om vier burgemeesters, vier 
gemeentesecretarissen, drie griffiers, negen wethouders en ontzettend veel raads- en 
commissieleden. Met elke raad heeft hij plezierig samengewerkt. Daar dankt hij voor.  
Tot slot heeft hij nog ‘twee dingen’. Een samenleving moet worden beoordeeld naar de behandeling 
van haar minderbedeelden. Het andere punt dat hij wil voorhouden is dat iemand die echt iets wil 
doen, altijd wel een weg vindt. Iemand die iets niet wil doen, vindt altijd een excuus. (applaus) 
Als allerlaatste opmerking zegt hij: “Truus, ik kom nu op tijd thuus.” 
 
De voorzitter dankt de heer Freriks voor zijn laatste woorden als wethouder van deze gemeente.  
 
8. Sluiting 
 
De voorzitter dankt iedereen voor het uithoudingsvermogen. Hij sluit de vergadering, nadat hij erop 
gewezen heeft dat men bij de uitgang twee muntjes krijgt om beneden nog wat met elkaar te drinken 
en na te praten. 
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