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DE EERSTE KEER 

Woensdag 28 mei was het zo ver. De eerste raadsvergadering met het 

nieuwe college van LH, D66 en PvdA. Een raadsvergadering die een 

bijzondere voorbereiding had. De commissies Samenleving en Ruimte& 

Milieu werden nog voorgezeten door de voormalige collegeleden. De 

commissie Middelen en Bestuur en de commissie rond de jaarrekening 

door het nieuwe college. Alle stukken kwamen samen in de 

gemeenteraadsvergadering van 28 mei.  

Allereerst werden de lege stoelen opgevuld. Voor LH komt nieuwkomer 

Jan Hesselink in de raad samen met oudgediende Anja Cats- 

Schoenmakers. Voor D66 trad na een onderbreking van 4 jaar Gert-Jan 

Vonkeman toe de tot de raad. Na de officiële plichtplegingen werd de 

vergadering geschorst zodat iedereen ze kon feliciteren. De nieuwe raad 

is nu echt compleet.  

Winkeltijdenverordening 

Als eerste agendapunt meteen een politiek interessante:  de 

winkeltijdenverordening. Na een moeizame aanloop waarin niet alleen 

ondernemers, maar ook het vorige college en de vorige raad het niet 

eens konden worden over een passende situatie voor Haaksbergen werd 

nu een voorstel uit de pijplijn van het vorig college voorgelegd. Naast de 

supermarkten en groothandels worden naar aanleiding van de discussie 

van bakker Nijhuis nu mogelijkheden gegeven voor de vers-handel. De 

een mag vanaf 10:00 uur open, de ander al vanaf 8:00 uur en de overige 

ondernemers weer niet.  

Dit is niet conform het coalitieakkoord waarin alle winkels de keuze 

gegeven wordt om open gaan als zij dat willen. Om niet nog langer te 

wachten op een besluit, heeft de coalitie gekozen voor een pragmatische 

aanpak: Een amendement waarin voorgesteld wordt een nieuwe 

verordening aan te nemen met keuzevrijheid voor alle ondernemers. 

Wim heeft daarbij wel uitgesproken dat hij er vertrouwen in heeft dat 

ondernemers ook sociaal genoeg zijn om goede afspraken te maken met 

het personeel. Het CDA ging in de aanval met een eigen amendement 

waarin de winkeltijden beperkt werden, de huidige uitzonderingen in tact 

bleven en verruiming van mogelijkheden voor supermarkten en bakkers. 

Dit amendement kreeg geen enkele steun. Na een discussie over de 

voorwaarde dat de verordening door ondernemers geëvalueerd moet 

worden en niet door de gemeente, werd het voorstel in stemming 

gebracht. Alleen het CDA was tegen. 

  AGENDA  

  RAADSVERGADERING 

  Algemeen 
-   Beëdigen nieuwe raadsleden  

 

   Bespreekstukken  

- Vaststellen van de 

Winkeltijdenverordening Haaksbergen    
- Nemen van diverse besluiten in het 

kader van de jaarrekening 2013  
- Ontwerp begroting 2015 

Veiligheidsregio Twente    
- Benoemen vertegenwoordigers in 

externe organisaties en organen    
- Benoemen van (plaatsvervangend) 

voorzitters en leden raadscommissies  
 

  Hamerstukken   

- Vaststellen van het bestemmingsplan 

“Buitengebied Haaksbergen, partiële 
herziening Beckummerweg 39-41”  

- Vaststellen van de vijfde wijziging van 

de Bijzondere subsidieverordening  
- Intrekken van de nota van 

uitgangspunten Wissinkbrink    

- Verlenen van medewerking aan het 
realiseren van bedrijfsunits aan de 

Spinnerstraat 9  

    

  

Hamerstukken  

  

9  Vaststellen van het 

bestemmingsplan 

“Buitengebied Haaksbergen,  

partiële herziening 

Beckummerweg 39-41”  

  

10  Vaststellen van de vijfde 

wijziging van de Bijzondere  

subsidieverordening  
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De Jaarrekening  

De eerste proeve der bekwaamheid voor onze wethouder financiën. De jaarrekening 2013. Het nieuwe college dat het 

werk van het oude college moet verantwoorden. Een beetje vreemd maar wel de politieke werkelijkheid. De VVD en 

de GGH hielden zich redelijk op de vlakte. Wij hebben onze inbreng beperkt tot het plaatsen van verbetervoorstellen 

en het markeren van de slechte financiële uitgangspositie van het nieuwe college. D66 en LH zaten nog een beetje in 

de oppositie modus en vuurden naar goed dualisme diverse vragen af op Ellen Prent. Het CDA toonde dat de 

oppositierol haar ook wel lag en ging op mooie wijze het debat aan met vooral D66. 

Ellen beantwoorde de vragen met verve. Alle partijen spraken lof over haar aanpak en de wijze van beantwoording. 

Het werd dan ook geen pittig debat richting het nieuwe college. Inhoudelijk spitste de discussie zich toe op de 

muziekdocenten. De vinger werd door D66 en het CDA gelegd op het feit dat de muziekdocenten die op de loonlijst 

van de gemeente staan, met verlies uitgeleend worden aan de stichting muziekonderwijs. Een klus voor ons nieuwe 

college om hier verandering in te brengen.  

Met enkele toezeggingen werd de jaarrekening unaniem en op verzoek van de VVD met hoofdelijke stemming, 

aanvaard. De burgemeester kon het niet laten gekscherend te vragen of de hoofdelijke stemming bedoeld was om 2 

keer “dhr. Rouwenhorst” te kunnen horen (Zowel Chris van D66 als Jeffrey van LH hebben de achternaam 

Rouwenhorst. Hilariteit al om. De sfeer was goed. 

Daarna nog 2 wat meer technische stukken. De raad mocht iets meegeven over de begroting van de brandweer in 

2015 en er moest gestemd worden over de nieuwe indeling van de commissies. Alleen het CDA had hier de 

opmerking bij. Ze vroegen om het beperken van inzet van burgercommissieleden.  

Na de hamerstukken, ingekomen stukken en de rondvraag waarin aandacht gevraagd werd voor de discussie over de 

noordelijke aftakking van de Betuwelijn, werd de vergadering beëindigd en was er tijd voor informeel samenzijn met 

de nieuw benoemde raadleden. Een, zeker gezien de vergaderstukken, relatief korte vergadering, in goede sfeer 

gehouden met daadkrachtige besluiten. Een goed begin is het halve werk.. .. 

 

Wim: “Wij constateren dat ook deze jaarrekening een wissel trekt op 

de toekomst en het college in 2014 al confronteert met een erfenis 

van structurele tekorten”  

DE KOMENDE MAAND OP DE AGENDA 

Samenleving 

 Eerste bestuursrapportage 2014 

 Begroting, jaarverslag en jaarrekening stadsbank Oost Nederland 

 Begroting, jaarverslag en jaarrekening Hameland 
 

Ruimte en Milieu 

 Eerste bestuursraportage  

 Herzien bestemmingsplan Harmoleweg 

 Uitbreiding Varkenshouderij Oude Boekeloseweg 112 

 Behandeling brief mogelijkheid uitvaarthuis in de oude badmeesterswoning (mede op verzoek van PvdA) 

 Groenstructuurkaart 2014 en verkoop/verhuur openbaar groen 

 Bestemmingsplan Haaksbergen Dorp Deelplan de Els en Deel de Greune 

 Herontwikkeling Veltkampstraat 
 
 
 
 



 

Bestuur en Middelen 

 Behandeling jaarverslag Stichting Centrummanagement Haaksbergen 

 Behandeling Rekenkamerrapport “Ritmestoornissen…” 

 Eerste Bestuursrapportage 

 Behandeling brief jaarrekening en begroting GBT 

VOORLOPIGE PLANNING VERGADERINGEN 

 23-6 19:30 Hoorzitting Kadernota 

 23-6           Fractievergadering: Na hoorzitting 

 24-6 19:30 Commissie Samenleving 

 25-6 19:30 Commissie Ruimte en Milieu 

 26-6 19:30 Commissie bestuur en middelen 

 30-6 10:30 Informele bijeenkomst Kadernota 

 02-6 19:30 Extra Commissie Ruimte & milieu m.b.t. Langezaal 

 09-7 14:00 Raad kadernota 

 10-7           Reservedatum raadsvergadering Kadernota 

INBRENG? EEN MENING OF ADVIES? 

Heb je inbreng rond de vergaderingen in de komende periode?               

Wil je de fractie een advies meegeven of een keer een fractie en/of 

raadsvergadering bijwonen? Neem dan even contact op met Wim 

Oltwater.  

 

 

Contact opnemen 

Fractie:  

Wim Oltwater 

w.oltwater@kpnmail.nl 

Mobiel: 06-22422377 

 

Facebookbeheer:  

Yvonne Kleise  

y.kleise@gmail.com 

Thij Looman 

Thij.Looman@gmail.com 

 

Bestuur  

Peter Has 

pvhas@hasconsult.nl 

 

Secretariaat: 

Ada Landman- Hulshof 

T:  053- 57 23 510 

Mail:  pvdahaaksbergen@gmail.com 

Website:  www.haaksbergen.pvda.nl 

 

 

 

Bestuur:  

 

F 

[Webadres] 
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FACEBOOKBERICHTEN 

Vele handen maken licht werk…Veel leden hebben een facebookaccount en maken mooie berichten over PvdA 

activiteiten. Wil je ons helpen?  Zet dan je privacy instellingen van dit bericht  op “openbaar”  en stuur Yvonne Kleise 

een berichtje op haar Gmail om het bericht te delen.  De Facebook-site kan alleen berichten delen met haar ruim 300 

abonnees als de privacyinstellingen op openbaar staan. Op deze manier hoeft er ook geen nieuw bericht opgesteld te 

worden..Wel zo makkelijk 

 

Thij Looman 

[BEDRIJFSNAAM] 

Bestuur:  

 

 

 [Naam van geadresseerde] 

[Adres] 

[Postcode, plaats] 

 


