R.T.G. – Bestuur en Financiën
/Samenleving/Ruimte
Korte aantekeningen van de bijeenkomst van 4 december 2018.
Aanvang: 19.30 uur
Aanwezig:

Voorzitter: De heer Hartemink.
De leden: de heren Pennings, Mateman, Hollema, Van den Berg, Ebbers, Onstenk,
Boerendonk, Stronks, Groters, Meerdink, Diersen, Eijkelkamp, Jacobsen en de dames
Dragt, Noorman, Oonk en Diepenbroek.
Namens het college: Burgemeester Stapelkamp, de wethouders Kok, Wikkerink, Te
Lindert en Veldhuizen en mevrouw Hillen.
RTG-griffier: E.J.A.H. Smit.

RTG Bestuur en Financiën
1. Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota
2018.
Vragen aan het college over de beantwoording
vragen Najaarsnota 2018.
Vraag: Pag. 5 2.10 Voorziening riolering. In de
toekomst zou er een verlaging van de leges kunnen
zijn. De reserve riolering is heel laag. 2 jaar geleden
nog negatief. Hoe kan hier gezegd worden dat wij
hem misschien in de toekomst wel verlagen?
Vraag: 6.1 en 6.2. Regiodeal. Hier zit een
discrepantie tussen of durft u nog niet aan te geven
waar het zit?

Vraag: 1.12 Er wordt aangegeven dat het geen
structureel probleem is. Is er uitzicht op dat de
problemen zijn opgelost?
Vraag: Is er voldoende capaciteit om het werk klaar
te krijgen?
Vraag: Pag.6 3.10 Leaderproject Day for Change.
Hier krijgen wij geen subsidie voor. Is het dan wel
een gemeentelijke taak?

Vraag: Pag. 3 1.16 Wat is de noodzaak om het
budget aan te houden?

Vraag: Pag. 6 3.11 Onder welke van de 4 subsidie
categorieën valt deze? Is dit geen vrijbrief voor
andere verenigingen om breed in te zetten? Dan
krijg je altijd wel een subsidie.

Vraag: Pag. 2 1.4 Digitale infrastructuur. Is dit ook
gedeeld met de rest van Aalten en op welke manier?
Vraag: Pag. 5 3.1 Wat wordt er gedaan om rook van

Antwoord: Wij gaan hem niet verlagen. De vraag
is of hij naar beneden kan. Ja, hierdoor kan hij
naar beneden. Wij proberen de heffingen er zo
constant mogelijk in te zetten. Dit antwoord is niet
bedoeld dat de rioolheffing omlaag gaat.
Antwoord: Regiodeal heeft een aantal
onderwerpen waar op ingezet is. Die onderdelen
hebben wij ook op onderdelen in onze begroting
zitten. Wat de exacte inhoud van de Regiodeal
wordt is nog niet bekend.
Antwoord: Dit zijn ziektegevallen. Er wordt
ingezet om dat minder te maken.
Antwoord: Hier is extra op ingezet. Er is een
vervangingspot voor. Er zijn geen alarmbellen
vanuit het MT dat het allemaal vastloopt.
Antwoord: Dit is een Leaderproject dat door alle 8
gemeenten ondersteund wordt. Er is nog geen
voorstel in B&W geweest wat precies het project
is. Er zijn afspraken dat dit met Leader- geld
wordt gefinancierd. Hier moet ook een
gemeentelijke co-financiering bij. Hier is geld
voor gereserveerd.
Antwoord: Dit gaat specifiek over ondermijning.
Hier zijn wij allerlei dingen aan het opzetten. €
5.000 is nog het restbedrag. € 15.000 voor de
regionale aanpak.
Antwoord: De Koppelkerk valt onder alle 4
categorieën. Zij doen veel verschillende
activiteiten. Ja, dat kan. De gemeenteraad heeft
de nota vastgesteld. Als je zo’n breed pakket
aanbied is het logisch dat iedereen daar naar
toeschrijft.
Antwoord: Die zal gedeeld zijn. Op welke manier
zal ik navragen.
Antwoord: Voornemen is om houtkachels/rook in

houtkachels te beperken of te stoppen? Is het
college bereid met Achterhoekse gemeenten dit in
Den Haag aan te kaarten?
Vraag: Pag.7 4.1 Waarom is niet eerder voor het
herschikken van taken gekozen?
Vraag: 3.10 Wie kent het project Day for Change
wel? Wij koppelen er wel € 10.000 aan.

Vraag: Pag. 6 Businessplan Boogie Woogie komt
nog in de raad. Wanneer?
Vraag: Pag. 8 6.4 Juridische kosten
Metaalgaasweverij. Als er eventueel, en dat is nog
niet het geval, toch onderhandelt gaat worden in de
toekomst zou u dan dit bedrag mee kunnen nemen?
Wij zijn in alle gevallen in het gelijk gesteld bij de
rechtszaken.
Overige vragen Najaarsnota 2018
Vraag: Er is ruim € 4 ton aan zonnepanelen begroot
en er blijft € 4 ton over. Zijn alle zonnepanelen
daarmee voorzien of hadden wij er nog € 4 ton bij
kunnen doen en hadden wij dan gelijk gespeeld dit
jaar?

Vraag: Is hiermee het volledige lijstje voor
zonnepanelen voor alle gemeentelijke gebouwen
voorzien of hadden er nog meer bij gekund?
Vraag: Zijn de projecten met zonnepanelen voor de
gemeente dusdanig groot dat er ook die SDE
subsidie voor openstaat?
Vraag: Pag. 23 P 3005. Weten ouders - die niet in
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag - de
gemeente voldoende te vinden?
Vraag: Er lijken wat problemen te zijn bij
exploitatietekorten bij Peuterspeelzalen in het
buitengebied. Er wordt aan gewerkt. Heeft u al zicht
hoe dit gaat lopen?

Vraag: Het resultaat is bijgesteld. In hoeverre
houden wij de financiële inschattingen bij?
Vraag: Pag. 5 2.11 Bouwleges. Leveren
supermarkten nog extra leges op?
Vraag: Pag. 10. Bedrijventerrein Aalten. Is de
indicator juist?

de Duurzaamheidsnota op te nemen. Wij
wachten op landelijke wetgeving. Gemeenteraad
kan opdracht geven aan college.
Antwoord: Wij wisten niet hoelang dat ging duren.
Bij communicatie is veel extra werk bijgekomen
het afgelopen jaar.
Antwoord: De systematiek van Leader kent u.
Gemeente is gehouden daar de co-financiering
voor beschikbaar te stellen. Inhoudelijk is het
project nog niet in het college geweest.
Regionaal is afgesproken; elke gemeente €
10.000.
Antwoord: Wij verwachten rond april 2019.
Antwoord: Wij zullen het voorstel doen.

Antwoord: Wij hebben de keuze gemaakt om
gemeentelijke gebouwen - waar mogelijk - van
zonnepanelen te voorzien. Wat hier staat is niet
volledig. Voor de gemeentewerf heeft u al een
krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering komt
in 2019 via een raadsmededeling naar de raad.
De kosten van duurzaamheid worden afzonderlijk
zichtbaar gemaakt.
Antwoord: Dit zijn de thans beschikbare
mogelijkheden. Het is niet uitgesloten dat er nog
objecten bij komen.
Antwoord: Binnen de subsidiemogelijkheden
wordt daar gebruik van gemaakt.
Antwoord: Er zijn geen geluiden dat dit niet zo is.
Wij gaan nakijken in hoeverre er gebruik van
wordt gemaakt.
Antwoord: De forse meevaller voorziet in een
kleine reparatie die wij gaan doen om ervoor te
zorgen dat dit wordt rechtgetrokken. Zodat ook
de peuterspeelzalen in het buitengebied rendabel
kunnen blijven zonder dat er heel veel geld bij
moet.
Antwoord: Continu door de tussenrapportages.
Wij zitten gemiddeld goed, maar het is altijd lastig
om te beoordelen.
Antwoord: Er wordt begroot op basis van
volume. Totaal aantal. Supermarkten worden niet
apart begroot.
Antwoord: Wij zijn volop met RPW bezig. Wij
vechten als Aalten om ruimere mogelijkheden
voor een bedrijventerrein te krijgen. Begin 2019
hoort u hier meer van.

De voorzitter concludeert dat er toezeggingen
zijn gedaan:
Vraag: Pag. 2 1.4 Digitale infrastructuur. Is dit ook
gedeeld met de rest van Aalten en op welke manier?
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Antwoord: Die zal gedeeld zijn. Op welke manier zal
ik navragen.
Vraag: Pag. 23 P 3005. Weten ouders die niet in
aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag de
gemeente voldoende te vinden?
Antwoord: Er zijn geen geluiden dat dit niet zo is. Wij
gaan nakijken in hoeverre er gebruik van wordt
gemaakt.
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
bespreekstuk naar de raadsvergadering van 18
december kan.
2. Voorstel tot vaststelling van de Nota Reserve
en Voorzieningen.
Vraag: Pag. 6 staatje over de voorzieningen. Btw
Onderwijs. Wij hebben een belasting aankondiging
gekregen. Wij weten nog niet hoeveel. Wij zijn
blijkbaar niet voornemens deze te betalen. Want hij
wordt niet weg geboekt.
Vraag: Pag. 4 Reserve bodemsanering. Wie is
verantwoordelijk voor asbestbuizen op gemeente
grond?
Vraag: Is het niet verstandig om hier contact over te
hebben met Vitens?
Vraag: Is € 6 ton genoeg voor de reserve
decentralisaties?
Vraag: De totaal van de reserve loop terug. Is er
beleid tot welk bedrag?
Vraag: Opheffen reserve groenstructuurplannen en
naar Algemene Reserve te doen. Waarom?

Vraag: Pag.4 Reserve Dorpsuitleg. Wat is het
bestedingsdoel?

Vraag: Zijn er nog grondtransacties te verwachten in
Dinxperlo de komende jaren?
Vraag: Waarom is er niet reeds begonnen met het
reserveren voor de energietransitie?
Vraag: Wij weten dat er genoeg nodig is. Dan ga je
toch reserveren?
Vraag: Is er nagedacht voor een voorziening risico’s
Sociaal Domein?

Antwoord: Als alles goed gaat wordt deze dit jaar
afgewikkeld. Wij zijn voor een deel afhankelijk
van de belastingdienst.

Antwoord: Vitens is verantwoordelijk. Er zijn geen
spots bekend waar wij deze problemen zouden
kunnen verwachten.
Antwoord: Er is contact.
Antwoord: Dit is een inschatting met de kennis
van nu. Voor 2019 voorzien wij geen problemen.
Antwoord: Buffer 4,7 miljoen + 10% van de
omzet. Ondergrens is € 10,7 miljoen.
Antwoord: Waar het voor bedoelt was stopt.
Landschapsregeling stopt. In de Algemene
Reserve maakt het deel uit van de algemene
keuzemogelijkheden.
Antwoord: Er zijn afspraken gemaakt over
invulling van dit fonds bij de ontwikkeling van het
bedrijventerrein. Wij willen aantonen hoe dit
fonds tot stand komt tot dat daar alle m2
uitgegeven zijn. Dan kan het vrijvallen.
Antwoord: Dit is private grond, geen grond van
de gemeente. Wij proberen wel te faciliteren
maar de ontwikkelaar moet het verkopen.
Antwoord: In de begroting is een structureel
bedrag opgenomen. Wij weten nog niet wat de
éénmalige bijdrage zou moeten zijn.
Antwoord: Er is nog geen inzicht hoe groot die
kosten moeten zijn. Vraag is ook of alle kosten bij
de gemeente terecht komen.
Antwoord: Er is een reserve Sociaal Domein. Dit
is voor opvang van die risico’s.

De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
hamerstuk naar de raadsvergadering van 18
december kan.
3. Voorstel tot vaststellen van de
belastingverordeningen 2019.
Vragen aan het college.
Vraag: Waarom is het bedrag voor Marktgeld

Antwoord: Er wordt vaak een berekening
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dagplaats vergunning even hoog als voor een vaste
standplaats?
Vraag: Waaraan moet een kennel voldoen? Wat is
het maximaal aantal honden voor een kennel en
mag een kennel in een woonwijk aanwezig zijn?
Vraag: Vorig jaar is gevraagd de tarieven naast
elkaar te zetten. Is dit overzicht er al?
Vraag: Pag. 1 Afvalstoffen en rioolheffing.
Kwijtschelding wordt verlaagd voor 1
persoonshuishoudens naar 2 ledigingen en voor
meer persoonshuishoudens ook naar 2 ledigingen.
Waarom heeft u dit gedaan?
Vraag: Forensenbelasting art. 3 van het Besluit.
Vrijstelling. Wat is de motivatie van dit besluit? Er
wordt onderscheid gemaakt tussen ambtenaren en
burgers.

gemaakt. Het is nu niet meer interessant om voor
een dagplaatsvergunning te kiezen. Dit is in
overleg gegaan met de marktkooplieden.
Antwoord: Dit wordt schriftelijk beantwoord.

Antwoord: Oude en nieuwe tarieven staan in de
tarieventabel naast elkaar.
Antwoord: Dit heeft te maken met het tarief. Het
vasttarief is gedaald. Deze vraag zullen wij
schriftelijk beantwoorden.

Antwoord: Beantwoording volgt schriftelijk.

De voorzitter concludeert dat er toezeggingen
zijn gedaan:
Vraag: Waaraan moet een kennel voldoen? Wat is
het maximaal aantal honden voor een kennel en
mag een kennel in een woonwijk aanwezig zijn?
Antwoord: Dit wordt schriftelijk beantwoord.
Vraag: Pag. 1 Afvalstoffen en rioolheffing.
Kwijtschelding wordt verlaagd voor 1
persoonshuishoudens naar 2 ledigingen en voor
meer persoonshuishoudens ook naar 2 ledigingen.
Waarom heeft u dit gedaan?
Antwoord: Dit heeft te maken met het tarief. Het vast
- tarief is gedaald. Deze vraag zullen wij schriftelijk
beantwoorden.
Vraag: Forensenbelasting art. 3 van het Besluit.
Vrijstelling. Wat is de motivatie van dit besluit? Er
wordt onderscheid gemaakt tussen ambtenaren en
burgers.
Antwoord: Beantwoording volgt schriftelijk.
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
bespreekstuk naar de raadsvergadering van 18
december kan.
4. Voorstel tot innemen standpunt onthouden
van steun voor volksreferendum.
Vragen aan het college.
Vraag: Geldt dit voorstel rondom verkiezingen of het
hele jaar door?
Vraag: Is er afgestemd met de andere Achterhoekse
gemeenten voor de wijze waarop hiermee om wordt
gegaan?
Vraag: Is er aan de Stichting toelichting gevraagd
wat de plannen zijn als er geen medewerking wordt
gegeven?

Antwoord: Het hele jaar door.
Antwoord: Neen.

Antwoord: Er is geen contact met deze Stichting
geweest.

De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
hamerstuk naar de raadsvergadering van
december kan.
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5. Voorstel tot het vaststellen van het Integraal
Veiligheidsplan Achterhoek Oost 2019-2022.
Vragen aan het college.
Vraag: Collegebesluit pag. 2. Is de volgorde van de
prioritering willekeurig?
Vraag: Pag. 14 van de nota. Zijn er commerciële
keten in Aalten?
Vraag: Uitleg verschil tussen huiskamercommerciële- buurtketen?

Vraag: Pag 9. Experiment met verschillende
werkwijzen en contact met burgers. Kunt u hier iets
meer over vertellen?

Vraag: Is inzichtelijk hoeveel keten wij in Aalten
hebben? Heeft de leeftijdsgrens voor alcohol
gezorgd dat het er minder zijn geworden?
Vraag: Komen door de prioritering andere zaken op
een lager pitje te staan?
Vraag: Er is een uitwisseling van Boa’s in 7
gemeenten. Aalten neemt niet deel, waarom niet?

Vraag: T.a.v. whatsapp ‘Buurtgroep’. Is het voor
iedere buurt mogelijk zo’n bord aan te vragen?
Vraag: In Dinxperlo is een gezamenlijk politiebureau
met Duitsland. Hoe worden zij betrokken?
Vraag: Zijn er wettelijke regels voor ‘borden’?

Vraag: Is bekend hoe groot het probleem van
huiselijk geweld binnen onze gemeente is?

Vraag: Kunt u huiselijk geweld binnen onze
gemeente in kaart brengen?

Vraag: Er zit verschil tussen Boa’s. De ene Boa kan
wel een afdoening uitvoeren en een ander niet. Hoe
is dit in Aalten geregeld?

Antwoord: Ja.
Antwoord: In Aalten niet bekend.
Antwoord: huiskamerkeet – dit woord zegt het al,
bij iemand thuis. commerciële keet – hier moet
geld verdiend worden. In Aalten niet bekend.
Buurtkeet – in buitengebied een schuur.
Antwoord: Spreekuur en spreektafel. Er wordt
weleens een spreektafel neergezet bij de
supermarkt in Bredevoort. Zichtbaar aanwezig en
aanspreekbaar voor de burger. Diverse manieren
om met mensen in contact te komen. Dit kan ook
social media zijn.
Antwoord: 60 tot 70. Er is niet volledig zicht op.

Antwoord: Ja.
Antwoord: Irritatie in het verleden bij het
uitwisselen bv. bij het leveren van en geleverd
krijgen. Wij willen hier wel aan meedoen maar
dan wel op basis van gelijkwaardigheid en
heldere afspraken.
Antwoord: Ja. Maar de buurt moet wel een beetje
body hebben.
Antwoord: Er is niet formeel advies gevraagd aan
de politie in Duitsland.
Antwoord: Bij sommige borden is er een
wettelijke uitvoering. In het komende overleg
zullen wij dit vragen en zullen wij u dit doen
toekomen.
Antwoord: Dit jaar hebben wij 2 of 3
huisverboden opgelegd. Elk geval is een
probleem maar of het nu een heel groot
maatschappelijk probleem is?
Antwoord: Hoe ga je dingen die je niet weet in
beeld brengen. Wij willen bij de politie wel
navraag doen. Meldingen ‘Veilig thuis’ daar gaan
wij achteraan en zullen hier schriftelijk op terug
komen.
Antwoord: Dit zal schriftelijk worden beantwoord.

De voorzitter concludeert dat er toezeggingen
zijn gedaan:
Vraag: Zijn er wettelijke regels voor ‘borden’?
Antwoord: Bij sommige borden is er een wettelijke
uitvoering. In het komende overleg zullen wij dit
vragen en zullen wij u dit doen toekomen.
Vraag: Kunt u huiselijk geweld binnen onze
gemeente in kaart brengen?
Antwoord: Hoe ga je dingen die je niet weet in beeld
brengen. Wij willen bij de politie wel navraag doen.
Meldingen ‘Veilig thuis’ daar gaan wij achteraan en
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zullen hier schriftelijk op terug komen.
Vraag: Er zit verschil tussen Boa’s. De ene Boa kan
wel een afdoening uitvoering en een ander niet. Hoe
is dit in Aalten geregeld?
Antwoord: Dit zal schriftelijk worden beantwoord.
De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
bespreekstuk naar de raadsvergadering van 18
december kan.
RTG Ruimte
6. Voorstel tot verlenen van toestemming voor
tweede wijziging van de GR Omgevingsdienst
Achterhoek.
Vragen aan het college.
Vraag: Dragen wij nog meer bevoegdheden over?

Vraag: De Omgevingswet komt eraan. In hoeverre
gaat dit ook nog een rol spelen bij bevoegdheden?

Vraag: Wat wordt hier bedoeld met complexe taken?

Vraag: In hoeverre wordt de ODA in complexe zaken
ontlast? Gaan wij de rekening aan milieudienst
Nijmegen betalen? Hoe zit dit financieel dan in
elkaar?

Vraag: Toetst de Oda ook voor andere regio’s
complexe zaken?
Vraag: Hoeveel bedrijven vallen nu onder de regio
Nijmegen?
Vraag: Zijn dit industriële bedrijven of ander soortige
bedrijven? Waar moeten wij dit zoeken?

Vraag: Het gaat over het werk dat de ODA moet
doen. Het is toch legitiem om te vragen wat
complexe bedrijven zijn in de gemeente Aalten?

Antwoord: Dit is niet bedoeld om meer neer te
leggen bij de ODA. Met het voorstel doen wij niet
meer of minder dan dat wij nu doen.
Antwoord: Dit zal zeker onderdeel zijn van de
besluitvorming in de Omgevingswet. Er moet een
goede formulering gaan plaatsvinden, wie, wat,
waar gaat doen.
Antwoord: In het stelsel dat gekozen is, is
afgesproken dat complexe zaken nu gedaan
worden door de ODRN. (Omgevingsdienst regio
Nijmegen) Daar waar volgens de milieulijst een
bedrijf een categorie hoger heeft dan 4.2 dat die
bedrijven als complex beoordeeld zijn. Straks kun
je in de milieulijsten zien onder welke categorie
een bedrijf valt. Daarmee is er dan geen
discussie meer wat er complex is.
Antwoord: Dit wordt onderling verrekend. Dit was
nu ook al. De vraag was of de ODA het zelf doet
of dat de ODRN wordt ingehuurd. Om die
discussie weg te krijgen, is dit voorstel gemaakt.
Dit zal geen grote budgettaire consequenties
hebben voor de één of de ander. Als er meer
gevraagd wordt zal er ook meer betaald moeten
worden. De rekening komt te liggen bij een
afnemer.
Antwoord: Alle Omgevingsdiensten doen een
gedeelte. De ODA doet de P&O zaken voor de
andere 6.
Antwoord: Een gering aantal bedrijven. Geen
tientallen.
Antwoord: Dit voorstel gaat hier niet over. Het
gaat om de aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling. Plannen leggen wij
vast in de Begroting en Jaarrekening. Die
discussie hoort daar thuis. Stel het zijn er 5 of 10
wat maakt dit om te sturen op hoofdlijnen nu uit?
Wat wilt u met het aantal bereiken?
Antwoord: Complexe bedrijven zoals nu hier
verwoord gaat volgens de VNG uitgave Bedrijven
– en Milieusanering. Daar zitten geen cafés in.
Daar zitten bedrijven in die boven 4.2 komen.
Dan hebben wij het over zwaardere industrie.

De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
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hamerstuk naar de raadsvergadering van 18
december kan.
RTG Samenleving
7. Voorstel tot financiële dekking van de kosten
van aanschaf van een inventaris voor
bewegingsonderwijs voor CBS ’t Warmelinck.
Inspreker: Mevrouw L. Wiggers. Zij
vertegenwoordigt, namens de directeur,
Daltonschool ’t Warmelinck.
Haar bijdrage is aan dit verslag gehecht.
Reactie college: Hier kunnen wij alleen maar achter
staan. Goed verwoord. Bewegend leren,
gezondheid, dat is ook waar wij voor staan.
Vragen aan mevrouw Wiggers:
Vraag: Er is een tijdje een gedoogbeleid gevoerd.
Hoe is dat gelopen?

Vraag: Wordt er door anderen ook gebruik gemaakt
van de spullen en de zaal? Of wordt dit puur voor de
kinderen van de school gebruikt?

Vraag: Ons Aller Belang is betrokken bij de keuzes
van de aanschaf van de inventaris. In hoeverre zijn
jullie daar bij betrokken en in hoeverre willen jullie
hier bij betrokken worden?

Vragen aan het college.
Vraag: Zit de complementairing in dat ene budget?

Vraag: Waarom wordt afgeweken van
aanbesteding?

Vraag: In hoeverre is bekend hoe de inventaris van
andere scholen in onze gemeente eraan toe is en

Antwoord: Het gedoogbeleid hield in dat de
faciliteiten waar wij gebruik van konden maken in
het buurthuis, minimaal waren. Er waren slechte
toestellen, het was allemaal oud. De inspectie
heeft hiernaar gekeken en heeft van ons te horen
gekregen dat er in de toekomst verandering zou
komen. Omdat wij daarmee bezig waren is er
een tijdlang gedoogd.
Antwoord: Alle verenigingen binnen IJzerlo
maken daar gebruik van. Turnvereniging maakt
ook gebruik van die toestellen.
Volleybalvereniging. 2 keer per week maakt de
school er weer gebruik van.
Wethouder: Er is wel enige scheiding tussen
gebruik van de schoolmaterialen en de
materialen voor de gymvereniging. Natuurlijk zit
er wat overlap bij. In de andere sportzalen in de
gemeente is dit ook zo.
Antwoord: Dit is in onderling overleg. En in
aansluiting wat wethouder Te Lindert zojuist
aangeeft. Je gaat geen dubbele materialen
aanschaffen. Dat er overlap is, overleggen wij
met elkaar. Wat heeft de school nodig en wat
hebben de turn- en gymnastiekvereniging nodig
en waarin kunnen wij aanvullend zijn.
Wethouder: De wens van de school is niet een
soort van wensput. Er ligt wel degelijk een
inventarisatielijst waar goed bewegingsonderwijs
aan moet voldoen. Welk materiaal heb je nodig
om goed bewegingsonderwijs in te vullen. Dit is
daar zeker ook leidend in.
Antwoord: Ja. Maar niet alles wat de
gymvereniging gebruikt, mag een basisschool
gebruiken.
Antwoord: Meervoudig onderhands aanbesteden
zou het moeten worden. Hier gaan wij van
afwijken. Dit is een bevoegdheid van het college.
Dit heeft te maken met praktische
‘boerenwijsheid’. Een firma is ‘putjes’ in de zaal
aan het maken voor de volleybalvereniging. Het
zou raar zijn om andere partijen te vragen een
offerte te maken voor palen in die putjes.
Antwoord: De verwachting is dat dit één van de
laatste is die wij gaan inrichten.
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kunnen wij in de nabije toekomst nog meer van dit
soort aanvragen verwachten?
Vraag: In hoeverre is het nog mogelijk om deze zaal
onder schooltijd nog te benutten? Anders dan de
gymlessen.
Vraag: Zijn de toestellen straks eigendom van de
gemeente of van de school?
Vraag: Wat als het gebouw failliet zou gaan?

Vraag: Andere verenigingen maken hier ook gebruik
van. Dit is toch niet erg? Dit komt toch via de huur
weer terug?
Vraag: Wordt de school in de toekomst niet bedreigt
door sluiting of fusie?

Antwoord: Gymlessen zijn 2 keer in de week. Wij
hebben geen idee of er nog mogelijkheden of
wensen zijn om die zaal nog meer te gebruiken.
Mevrouw Wiggers: Het rooster is vol.
Antwoord: Van de gemeente.
Antwoord: Dan zullen wij een creatieve oplossing
moeten bedenken om het bewegingsonderwijs
één op één door te laten lopen.
Antwoord: Ja.

Antwoord: Deze vraag hoort niet bij dit
agendapunt. Alles wijst er op dat zolang de
kwaliteit van het onderwijs overeind is, ook de
scholen in het buitengebied overeind blijven. De
kwaliteit van het onderwijs is daar goed.

De voorzitter concludeert dat dit voorstel als
hamerstuk naar de raadsvergadering van 18
december.
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