Gemeenteraad 2002 - 2006
Zetelverdeling
Voor de raadsperiode 2002-2006 was de zetelverdeling:

•

CDA

8

•

Leefbaar Apeldoorn

7

•

PvdA

6

•

VVD

6

•

GroenLinks

3

•

Gemeentebelangen

3

•

D66

2

•

ChristenUnie

2

•

SGP

2

Raadsleden
De 39 raadsleden waren in deze periode:

1.

J.C.G. (Hans) Wegman (CDA, fractievoorzitter)

2.

G.L.Y. (Gerhard) Bos (CDA)

3.

P.(Peter) Buijserd (CDA)

4.

A.J. (Arjan) van der Plas (CDA)

5.

G. (Gerben) Smit (CDA)

6.

A. (Alie) Talsma (CDA)

7.

A. (Ayhan) Tonca (CDA)

8.

P.P.L.M. (Paul) Verhagen (CDA)

9.

H.J. (Henk) Schutte (Leefbaar Apeldoorn, fractievoorzitter)

10.

M.P. (Martin) Alles (Leefbaar Apeldoorn)

11.

G.C. (Govert) Goos (Leefbaar Apeldoorn)

12.

H.G.M. (Ilona) Duin (Leefbaar Apeldoorn)

13.

P.Ch.D. (Patrick) Krop (Leefbaar Apeldoorn)

14.

R. (Roeli) Maertens-Krooi (Leefbaar Apeldoorn)

15.

G.J. (Gerda) Slijkhuis (Leefbaar Apeldoorn)

16.

A.H.M. (Ton) Kunneman) (PvdA, fractievoorzitter)

17.

M.G.J. (Mechelien) Burghout (PvdA)

18.

V.P. (Victor) van den Dolder (PvdA)

19.

J.G. (Johan) Kruithof (PvdA)

20.

J. (Jolanda) Reitsma-Buitenweg (PvdA)

21.

M.M. (Margien) Jonkman (PvdA)

22.

J.W. (Werner) Ludwig (VVD, fractievoorzitter)

23.

W.A. (Wim) Aartsen) (VVD)

24.

H. (Riek) van Dijk-Kooiman (VVD)

25.

A.J. (Anja) Prins (VVD)

26.

E.A. (Erica) Schmahl (VVD)

27.

S. (Sytse) Wiering (VVD)

28.

T.I.P. (Theo) van Swol (Gemeentebelangen, fractievoorzitter)

29.

B. (Ben) Hendrikse (Gemeentebelangen)

30.

G.A. (Gerrit) Jager (Gemeentebelangen)

31.

M.M. Boddeke (GroenLinks, fractievoorzitter)

32.

G. (Gert) Methorst (GroenLinks)

33.

S. (Saskia) Terwel (GroenLinks)

34.

R. (Roelof) Veen (ChristenUnie, fractievoorzitter)

35.

A. (Andries) van de Woestijne (ChristenUnie)

36.

G.J. (Ben) Mouw (D66, fractievoorzitter)

37.

M.M.C. (Martin) Maassen (D66)

38.

H. (Henk) van den Berge (SGP, fractievoorzitter)

39.

E. (Evert) Mulder (SGP)

Fractievertegenwoordigers
Fractievertegenwoordigers zijn 'aspirant-raadsleden' die lager op de kieslijst stonden, maar wel
deel uitmaken van de Politieke Markt. Zij mogen alleen niet deelnemen aan de officiële
besluitvorming. In 2006 maakten de volgende fractievertegenwoordigers deel uit van de politieke
markt:

Dhr. A. (Ahmet) Alkas (D66)
Mw. P.W.J.H. (Paula) Donswijk-Bot (D66)
Dhr. J. (Jan) Keus (D66)
Dhr. O. (Olaf) Prinsen (D66)
Dhr. J. (Jaap) Douma (CDA)
Dhr. A.W. (Arie) Nagel (CDA)
Dhr. A.J. (Arjan) van der Plas (CDA)
Mw. M.F. (Margaretha) van Faassen-Ravensbergen (ChrisenUnie)
Mw. J.I. (Jeannet) Huizing-Hekert (ChristenUnie)
Dhr. A. (Arjen) Tamsma (ChristenUnie)
Mw. B.H.E. (Barbara) Schlebach (Gemeentebelangen)
Dhr. T.P.E. (Theo) van Kerkhof (Gemeentebelangen)
Dhr. P.R. (Peter) de Ronde (Gemeentebelangen)
Dhr. D.H. (Detlev) Cziesso (GroenLinks)
Dhr. R. (Roelof) Rump (GroenLinks)
Mw. M. (Marjolein) Koopmans (GroenLinks)

Mw. H.G.M. (Ilona) Duin (Leefbaar Apeldoorn)
Mw. D. (Diana) Rump-Meijer (Leefbaar Apeldoorn)
Dhr. M.A. (Mark) Smits (Leefbaar Apeldoorn)
Dhr. D. (David) van As (SGP)
Dhr. N. (Nico) van den Broek (SGP)
Dhr. J. (Hans) Leune (SGP)
Dhr. J.C. (Jan) van den Heuvel (VVD)
Dhr. S. (Sander) Spit (VVD)
Dhr. R.M. (Roel) van Swam (VVD)

Griffier
Griffier in deze periode was Frans Coumans

Belangrijke zaken waar de gemeenteraad in deze periode aan heeft gewerkt:

Heroverwegingen
In 2003 was een grote heroverwegingsoperatie. De gemeente moest miljoenen bezuinigen. De
gemeenteraad had daarom in november 2003 aan het college van burgemeester en wethouders
gevraagd de mogelijke bezuinigingen tot een bedrag van 12 miljoen euro in kaart te brengen.
Deze inventarisatie vindt u in de Nota Heroverwegingen. Om de begroting voor de komende jaren
sluitend te krijgen moest van deze 12 miljoen euro 8 miljoen euro daadwerkelijk worden
bezuinigd. Op donderdag 28 april 2004 vond hierover besluitvorming plaats.

Dialoog met de wijken en dorpen - 2004 - 2006
De gemeenteraadsleden bezochten tussen eind 2004 en februari 2006 alle Apeldoornse stadsdelen
en dorpen. Zij gingen zoveel mogelijk naar wijk- en dorpsbijeenkomsten, soosavonden, scholen en
jongerencentra. De raadsleden willen graag in de wijken zelf horen wat er leeft bij Apeldoorners.
Daarom zoeken zij bewoners op tijdens hun gebruikelijke activiteiten en gaan met ze in gesprek.
NB: In Hoenderloo is op verzoek van de dorpsraad geen dialoog geweest.

MeerjarenProgrammaBegroting 2005 -2008
In 2004 behandelde de gemeenteraad de MPB 2005 - 2008. De begroting werd in september 2004
openbaar gemaakt. Daarna hebben hebben bewoners en instellingen zowel schriftelijk als tijdens
een hoorzitting commentaar geleverd op de plannen. Op 4 november 2004 hebben de fracties
tijdens de algemene beschouwingen hun visie gegeven op de begroting en zijn er amendementen
(wijzigingsvoorstellen binnen de begroting) en moties (verzoeken aan het college) ingediend. Op
11 november is er over de moties en amendementen gestemd en is de begroting goedgekeurd.

Politieke prikkelprijs 2005
In januari 2006 reikte de gemeenteraad van Apeldoorn de Politieke Prikkelprijs uit. De Politieke
Prikkelprijs was een prijs van de gemeenteraad voor een persoon of een organisatie die in 2005
het gemeentelijk beleid kritisch had beschouwd en de politiek had geprikkeld om het eigen beleid
kritisch af te wegen. De gemeenteraad wilde mensen of organisaties die dit op democratische en
politiek correcte wijze hadden gedaan belonen én stimuleren om dit te blijven doen. De winnaar
van de prijs ontving 1.000 euro.

Raadsonderzoek Reesink
Het raadsonderzoek Reesink ging over de procedures die gevolgd zijn bij de vestiging van Reesink
NV op de Ecofactorij in Apeldoorn. De juridische geschillen vloeiden voort uit een verschil in inzicht
tussen het bedrijf Reesink en de gemeente Apeldoorn over onder andere de grondlevering van de
12 hectare (6 keer 2 hectare) bedrijfsterrein op de Ecofactorij, de milieuvoorwaarden, de
bouwvergunning en andere punten op het gebied van ruimtelijke ordening. De vragen die in het
raadsonderzoek aan bod kwamen, gingen onder andere over de precieze gebeurtenissen die
hebben plaatsgevonden in de desbetreffende periode: wie hebben een rol gespeeld, welke
verantwoordelijkheid hadden ze en welke lessen voor de toekomst kunnen we leren uit dit
onderzoek?

