Raad 2006-2010
Informatie over de gemeenteraad in de periode 2006-2010. Welke fracties zaten er in de raad?
Wat waren de belangrijkste dossiers?
Zetelverdeling
Voor de raadsperiode 2006-2010 was de zetelverdeling:
PvdA
CDA
VVD
Leefbaar Apeldoorn
GroenLinks
ChristenUnie
SGP
Gemeentebelangen
D66

11
6
6
4
4
3
2
2
1

Raadsleden
De 39 raadsleden waren in deze periode:
1. A.H.M. (Ton) Kunneman) (PvdA, fractievoorzitter)
2. J.C. (Co) van den Berg (PvdA)
3. P.A.N. (Piet) Bijl (PvdA)
4. M.N. (Michel) Breij (PvdA)
5. M.G.J. (Mechelien) Burghout (PvdA)
6. M.M. (Marga) Jonkman (PvdA)
7. J.G. (Johan) Kruithof (PvdA)
8. W.W. (Wendy) Man (PvdA)
9. (Ajla) Mandic (PvdA)
10. L.A. (Rens) Smit (PvdA)
11. G. (Ties) Stam (PvdA)
12. A. (Ayhan) Tonca (CDA, fractievoorzitter)
13. G.L.Y. (Gerhard) Bos (CDA)
14. P.(Peter) Buijserd (CDA)
15. N.T. Stukker (CDA)
16. A. (Alie) Talsma (CDA)
17. P.P.L.M. (Paul) Verhagen (CDA)
18. J.W. (Werner) Ludwig (VVD, fractievoorzitter)
19. H. (Riek) van Dijk-Kooiman (VVD)
20. J.A.J. Reijerink (VVD)
21. E.A. (Erica) Schmahl (VVD)
22. R.M. (Roel) van Swam (VVD)
23. S. (Sytse) Wiering (VVD)
24. H.J. (Henk) Schutte (Leefbaar Apeldoorn, fractievoorzitter)
25. R. (Roeli) Maertens-Krooi (Leefbaar Apeldoorn)
26. M.P. (Martin) Alles (Leefbaar Apeldoorn)
27. W. (Wim) Willems (Leefbaar Apeldoorn)
28. G.J. (Gert Jan) Kleinpaste (GroenLinks, fractievoorzitter)
29. A. (Ariane) van Burg (GroenLinks)
30. B. (Bas) Koers (GroenLinks)
31. M. (Marjolein) Koopmans (GroenLinks)
32. R. (Roelof) Veen (ChristenUnie, fractievoorzitter)
33. A. (Andries) van de Woestijne (ChristenUnie)
34. G.W. (Miep) van der Zee (ChristenUnie)

35. B. (Ben) Hendrikse (Gemeentebelangen, fractievoorzitter)
36. T.P.E. (Theo) van Kerkhof (Gemeentebelangen)
37. H. (Henk) van den Berge (SGP, fractievoorzitter)
38. E. (Evert) Mulder (SGP)
39. P.W.J.H. (Paula) Donswijk-Bot (D66, fractievoorzitter)
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 2009 maakten de volgende fractievertegenwoordigers deel uit van de
Politieke Markt:
A.W. (Arie) Nagel (CDA)
H.M. (Henk) Giezeman (CDA)
J. (Jaap) Douma (CDA)
A. (Anton) van Dierman (VVD)
A.L.H. (Ton) Jesse (VVD)
H.G.M. (Ilona) Duin (Leefbaar Apeldoorn)
J.J. (Hans) Kiel (Leefbaar Apeldoorn)
J.A. (Arjan) Steenbeek (Leefbaar Apeldoorn)
D.H. (Detlev) Cziesso (GroenLinks)
E.M. (Elsa) Schipper (GroenLinks)
A. (Arjen) Tamsma (CU)
J.I. (Jeannet) Huizing-Hekert (CU)
T. (To) van der Haar (Gemeentebelangen)
A.B. (Ben) de Haan (Gemeentebelangen)
D. (David) van As (SGP)
J. (Hans) Leune (SGP)
N. (Nico) van den Broek (SGP)
M.J.P. (Mark) Sandmann (D66)
A. Ahmet Alkas (D66)
O. (Olaf) Prinsen (D66)
Griffier
Griffier in deze periode was Arjan Oudbier
Agenda's en verslagen
U kunt de agenda's en verslagen uit deze periode bekijken via het archief van de gemeentelijke
website:
http://archief03.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20120111093920/http://www.apeldoorn.nl/
smartsite.dws?id=107622
Belangrijke zaken waar de gemeenteraad in deze periode aan heeft gewerkt:
Voor de dRaad ermee!
'Voor de dRaad ermee' is een raadsinstrument dat een podium biedt voor burgers om een idee
neer te leggen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad van Apeldoorn vond het belangrijk om de
drempel voor burgerinitiatieven lager te maken en koos voor een andere aanpak.Mensen werden
via internet, flyers, huis-aanhuisbladen en krant opgeroepen om onderwerpen waarvan zij vinden
dat de politiek daar over moet praten te agenderen voor de Politieke Markt. Maximaal vijf
deelnemers kregen op internet en in de lokale krant het podium om het belang van het
onderwerp te presenteren. Vervolgens is er een stemronde onder de bevolking (via een bon uit
het huis-aanhuisblad en internet) waarna de winnaar van 'Voor de dRaad ermee' onder
begeleiding van ambtenaren en de voorzitter van de vergadering zijn onderwerp voorbereidt voor
de Politieke Markt.

Apeldoorn 2020
De gemeenteraad heeft in 2007 met diverse mensen en organisaties uit de stad nagedacht over
de toekomst van Apeldoorn. Hiervoor was een uitgebreid programma ontwikkeld. Alie TalsmaAdema is de voorzitter van de raadswerkgroep. De overige leden van de projectgroep waren:
Martin Alles, Anton van Diermen, Gert-Jan Kleinpaste, Johan Kruithof en Olaf Prinsen.
Meerjaren Programma Begroting 2010-2013
In 2009 was de financiële situatie van de gemeente Apeldoorn ten opzichte van voorgaande
jaren als gevolg van de economische crisis verslechterd. Daarom nam het college van B en W in
de MPB 2010-2013 een omvangrijk pakket aan bezuinigingen op. Op 12 november 2009 nam
de gemeenteraad een besluit over de Meerjaren Programma Begroting 2010-2013. Alle fracties
behalve Gemeentebelangen stemden in met de Meerjaren Programma Begroting. Veel fracties
dienden wel amendementen en moties in, onder andere over de Triënnale en de OZBbelastingen.
Raadswerkgroep Binnenstad
De raadswerkgroep Binnenstad bereidde de besluitvorming van de gemeenteraad over het
'Regieplan Binnenstad' voor. Het Regieplan bestaat uit plannen die het college van B en W
voorstelt om de binnenstad aantrekkelijker te maken. De raadswerkgroep richtte zich vooral op
het marktplein als centraal punt in de binnenstad.
Het voorstel van de werkgroep voor het Marktplein was:












Het Marktplein is het hart van het stadscentrum.
De 'markt' blijft op het Marktplein.
Op het Marktplein komt een (grote) fontein waarbij je ook gezellig kunt zitten.
De hoek Stadhuis - Stationsstraat wordt intiemer gemaakt met een horecamogelijkheid
(bij voorkeur in verbinding met het bedrijfsrestaurant binnen het Stadhuis).
Er komen meer bomen te staan aan de zijde van de Stationsstraat.
Er wordt een doorbraak gemaakt aan de zuidzijde naar het gebied rondom het KPN
gebouw door een aantal panden te slopen.
Het gebied rondom het KPN gebouw wordt verbonden met het Marktplein door onder
andere de bestrating en de aanplant van groen (o.a. bomen).
In en rond het KPN gebouw komt ruimte voor kleinschalige (buiten) optredens, galerieën,
horeca, eventueel een stadshotel, kleine (snuffel)winkeltjes, etc.
Er komt een ruime zitgelegenheid op de hoek van het Marktplein ter hoogte van de
Marktstraat. De plek waar de bank komt te staan wordt aantrekkelijk gemaakt door o.a.
de aanplant van groen (o.a. extra bomen).
Er moet worden nagedacht over de Noordwestelijke hoek van het Marktplein. Deze hoek
wordt als ongezellig en onaantrekkelijk ervaren.

Burgerbuddy
In 2004 lanceerde de stichting Wonder de Burgerbuddy, een initiatief om de overheid op minder
grote afstand van de burger te brengen. Daartoe adopteren burgers een politicus of ambtenaar
om hen via de e-mail of juist in levende lijve onder het genot van een kopje koffie of een
wandeling van een luisterend oor te voorzien. De gemeenteraad van Apeldoorn heeft als eerste
gemeenteraad van Nederland het project lokaal te omarmd. verschillende raadsleden hebben
gedurende een periode een buddy gehad en gebruikt als klankbord.
Regeldruk
Inwoners van de gemeente Apeldoorn hebben last van regels van de gemeente, zo bleek uit
verschillende onderzoeken. Daarom is in 2006 het raadsproject 'Vermindering Regeldruk' van
start gegaan. In dit project werd een antwoord gezocht op de vraag: hoe kunnen we het als
gemeente zo organiseren dat er minder regels zijn en we toch met elkaar goede afspraken
maken? De gemeenteraadsfracties hebben gevraagd om een concreet uitvoeringsprogramma van
het college voor het verminderen van de gemeentelijke regels. Vooral bouwzaken en milieu
dienen hierbij extra aandacht te krijgen. De raad streeft naar 40% minder regels, te beginnen bij

de regels die de burgers direct raken. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de discussie op de
Politieke Markt die op 21 december 2006 plaatsvond.
Bedrijventerreinen
De Apeldoornse gemeenteraad heeft op 22 maart 2007 het initiatiefvoorstel 'onderzoek
behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen' bijna unaniem aangenomen. De onderzoeksvraag is als
volgt geformuleerd: welke behoefte bestaat er aan nieuwe bedrijventerreinen in de regio
Stedendriehoek in het algemeen en het RBAZ in het bijzonder op basis van de meest recente
behoefteramingen en inzichten en rekening houdende met de mogelijkheden voor
bovengemiddelde revitalisering van bestaande bedrijventerreinen?
Stadsgesprekken Armoede
Tussen oktober en november 2006 heeft een speciale raadswerkgroep tien stadsgesprekken
gevoerd over armoede. Doel van deze gesprekken was om te onderzoeken wat Apeldoorn doet
(en zou móeten doen) voor Apeldoorners die rond moeten komen met een (te) laag inkomen.
Gemeenteraadsverkiezingen 2010
In maart 2010 waren er gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag van de verkiezingen was:
Partij
Fractievoorzitter
Aantal zetels
CDA
Hans Wegman
6
VVD
Werner Ludwig
6
PvdA
Ton Kunneman
5
Leefbaar Apeldoorn
Henk Schutte
4
D66
Olaf Prinsen
4
Gemeentebelangen
Ben Hendrikse
3
ChristenUnie
Paul Blokhuis
3
GroenLinks
Michael Boddeke
3
SP
Bonnie ten Damme
2
SGP
Henk van den Berge 2
Partij voor de Dieren Harry Voss
1
CDA, VVD, PvdA, D66 en CU vormden na de verkiezingen het college van burgemeester en
wethouders.

