Vragen en antwoorden Najaarsnota 2018 (29 november 2018)
Algemeen
Nr.
Bladzijde/vraag

Antwoord

A.1
GB

Blz. 7: Voor 2019 en 2020 zijn er
tekorten ontstaan? Wat gaat het
College doen om deze tekorten
weg te werken?

Vanzelfsprekend houdt het college deze tekorten op het
netvlies. Maar op dit moment is er onvoldoende reden om
al in te grijpen. Wij komen er bij de voorjaarsnota op
terug.

A.2
CU

Het te verwachten begrotingstekort
2019 wordt volgens deze nota
hoofdzakelijk veroorzaakt door de
lagere uitkering uit het Gemeente
fonds omdat het rijk minder
investeert in 2019. Zal dit ook gaan
gelden voor de jaren 2020-2022?
Zeker nu het Europese Hof
uitspraak heeft gedaan over de
CO2 uitstoot in Nederland en dat
daardoor voorlopig grote infra
structurele werken niet door gaan?
Het principe “trap op trap” af treedt
dan toch in werking voor het
Gemeentefonds? Bij de
behandeling van begroting 2019
heeft de ChristenUniefractie in de
RTG hier ook al op gewezen en dat
is ook bewaarheid geworden.

Het is lastig om de uitwerking van dit soort uitspraken
concreet en goed onderbouwd te vertalen. Temeer omdat
er tegelijkertijd nog zoveel andere zaken spelen.
Onderuitputting is zeker een risico. Vandaar ook dat wij
het voordelig saldo in 2021 en 2022 hebben laten staan in
de begroting. Maar de uitgaven komen er zeker bij het
rijk.
Wij wachten de circulaires af en verwerken die dan weer
met een toelichting. Daarbij is de begroting van een jaar
nog steeds ons uitgangspunt waarop we handelen. In
goede en in slechte tijden. Anders blijf je veranderen.

A.3
HMV

Hoe het kan dat de begroting 2019
€ 3.500 overschot aangeeft en dat
we nu op een tekort van € 227.000
zitten?

De najaarsnota is een wijziging op de begroting. De
begroting is in de zomer opgesteld, deze nota in het
najaar, waardoor allerlei onderwerpen er inmiddels anders
voorstaan. De mutaties die het verschil (bv. €230.500 voor
2019) veroorzaken staan alle vermeld in de nota.

Programma 1: Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Nr.
Bladzijde/vraag
Antwoord
1.1
GB

1.2
PP

Blz. 9 punt 1: De invulling van
garantiebanen bij overheidswerkgevers stokte de afgelopen
jaren. Om dit vlot te trekken is er
vanaf 2018 een quotumregeling
ingevoerd. Indien de gemeente niet
voldoende garantiebanen creëert
kan met ingang van 2019 een boete
opgelegd worden. Vragen:
- hoeveel garantiebanen
moet de gemeente Aalten
realiseren?;
- hoeveel zijn er
daadwerkelijk ingevoerd?;
- zijn er problemen om
invulling aan de
garantiebanen te geven?
Blz. 9, punt 3 Klopt het dat het
ondermijningsbeleid niet op de
agenda van december staat?
Hiermee heeft u de doelstelling toch
niet gehaald?

Het aantal door ons te realiseren garantiebanen loopt op
van 5 in 2019 tot 7,2 in 2024.
In het kader van de strategische personeelsplanning heeft
het MT toekomstige vacatures aangewezen, die in
aanmerking komen voor invulling door personen uit de
doelgroep. Daarnaast tellen de medewerkers in de
groenploeg SW mee voor de quotumregeling. Daardoor
voldoen wij met circa 25 plaatsen ruimschoots aan de
quotumregeling.

Het ondermijningsbeeld (niet het ondermijningsbeleid)
wordt in december 2018 opgesteld (vaststelling
waarschijnlijk in januari 2019). Voor meer informatie
hierover verwijzen wij naar blz. 11 van de Najaarsnota.
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1.3
GB

Blz. 9 punt 4: Is bekend hoe lang
het uitstel van de regionale
woonagenda gaat duren?

Naar verwachting wordt de regionale woonagenda in de
loop van 2019 vastgesteld.

1.4
PP

Blz. 10 punt 6. Er lijkt vertraging te
zitten in de aanleg in het
buitengebied. Wil het college
informeren wanneer de nieuwe
einddatum is?

Er is inderdaad een vertraging ontstaan door het
terugtrekken van de blaasploeg. Er moest opnieuw een
bedrijf gecontracteerd worden. Verwacht wordt dat in week
10 2019 iedereen is aangesloten.
De eerste aansluitingen van de woningen zijn gestart in
week 48/49. In de weken 51 en 52 wordt er niet gewerkt.

1.5
PP

Blz. 10; laatste alinea: Er is
besloten tot het uitstellen van het
medewerkerstevredenheidsonderzoek; welke gevolgen heeft dat en
wanneer gaat dit nu plaatsvinden?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het eerste kwartaal van
2019. Behoudens de budgettaire verschuiving van 2018
naar 2019 heeft dit verder geen gevolgen.

1.6
VVD

Blz. 11 Tijdelijke subsidieregeling
verwijdering asbestdaken;
Wat is de huidige stand van
uitnutting budget 2018/2019?

Stand van zaken op 26 november 2018
Er zijn 88 subsidieaanvragen ingediend.
30 locaties gereed en uitbetaald: € 45.554
2434 m2 bebouwing gesloopt;
13.988 m2 asbestdaken verwijderd;
42 locaties lopende aanvragen: € 39.365 subsidieclaim
ca. 27.082 m2 verwijdering asbestdaken
9 locaties lopende aanvragen combinatie sloop en asbest:
€ 66.544 subsidieclaim
ca. 5.824 m2 sloop bebouwing
ca. 6.113 m2 verwijdering asbestdaken;
Overig:
3 locaties: subsidiebijdrage geweigerd, werkzaamheden zijn
uitgevoerd voor openstelling van de regeling;
3 locaties: aanvraag ingediend na sluiting regeling op 31 juli
2018 (indiening aanvraag eind augustus 2018);
1 locatie: aanvraag ingetrokken, eigenaar wil pas over ca. 2
jaar slopen.

1.7
PP

Blz. 11 Subsidieregeling asbest.
U geeft aan dat er een evaluatie
komt, wordt deze ook behandeld in
de Raad?

Wij stellen voor de evaluatie te combineren met een
voorstel voor een nieuwe regeling. Wij streven ernaar deze
in het eerste kwartaal 2019 aan uw raad voor te kunnen
leggen.

1.8
PP

Blz. 11 P1.001. De kosten voor reintegratie van de wethouder zijn
gedurende welke periode? En is er
uitzicht op een nieuwe werkgever?

Het gaat om de begeleiding door een re-integratiebedrijf
van 2 voormalige wethouders met wachtgeld. De
begeleiding vindt plaats tijdens de duur van het
betreffende wachtgeld, met het zwaartepunt van de
activiteiten in het eerste half jaar. Bij een van deze
voormalige wethouders bestaat inmiddels het concrete
vooruitzicht op met het wachtgeld verrekenbare
inkomsten.

1.9
VVD

P1.003 Wat is de reden van de
sterke stijging van de rekenrente
van 0,864% naar 1,648%?
Dit lijkt contrair aan de markt.

Op basis van een circulaire van het ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties adviseert RAET
Bestuurderspensioenen bij de waardering van de
pensioenverplichting een rekenrente te hanteren die in lijn
is met de rente die geldt voor individuele
waardeoverdrachten in 2018. De rekenrente voor
individuele waardeoverdrachten in 2018 bedraagt 1,648%
(2017: 0,864% en 2016: 1,629%). Zie ook de toelichting in
de Najaarsnota 2017.
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1.10
PP

P1.003: Hier gaat het over de
voorziening wachtgeld e.d. voor de
wethouders. Is er een nadere
verklaring te geven (desnoods
vertrouwelijk als het om
privacyaspecten gaat) van de tekst;
deze is niet goed te begrijpen.

1.11
PP

P1.004. Kunnen de
kostenintegriteitsonderzoek de
volgende keer beduidend lager
zijn? Wilt u hier op letten en
volgende keer offertes opvragen?

Naast de algemene wijzigingen in de rekenrente en de
statistische sterftecijfers voor de toekomstige
verplichtingen, gaat het voornamelijk om individuele
mutaties zoals overlijden met al dan niet een
nabestaandenpensioen, waarde overname en –
overdracht, het oplopen van de diensttijd waardoor de
potentiële duur van het toekomstige wachtgeld wijzigt en
het verwerven van met het wachtgeld verrekenbare
inkomsten. Wij kunnen geen tot individuele personen
herleidbare informatie verstrekken.
De onderzoeken zijn uitgevoerd door een gerenommeerd
bureau. We vinden de kwaliteit van deze
integriteitsonderzoeken van groot belang. Maar voor een
volgende keer zullen wij opnieuw verschillende offertes
aanvragen.

1.12
PP

P1.005. Inhuur extra personeel. Is
het probleem oplosbaar en zo nee,
is aantrekken van personeel en
wellicht wijzigen van de positie van
medewerkers geen oplossing? Dit
drukt de kosten.

In geval van langdurige uitval wegens ziekte bij
publieksgerichte functies is inhuur onvermijdelijk om de
continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen.
Er is geen structureel probleem, alleen een samenloop
van enkele langdurige ziektegevallen binnen hetzelfde
team.

1.13
PP

P1.006. VNOG tekort. Wij vragen
extra aandacht voor de verbonden
partijen. Graag afstemmen met
collega gemeenten, is dat mogelijk
om regionaal meer vuist te maken?

Uw vraag suggereert ten onrechte dat gemeenten buiten
de Achterhoek hier geen probleem mee hebben. Alle
gemeenten zijn ervan overtuigd dat orde op zaken gesteld
moet worden en werken daaraan mee.

1.14
VVD

P1.008 Internationaal Netwerkburo:
1.
Wat doet dit bureau
concreet. Hoe luidt haar opdracht?
2.
In hoeverre is er sprake van
overlapping van taken met
bijvoorbeeld Kamer van
Koophandel?
3.
De IKAD heeft zich positief
uitgelaten. Draagt zij of moederorganisatie VNONCW bij in de
cofinanciering?

1.15
PP

P1.008 Welke duit doet het
bedrijfsleven in het zakje?

1.16
VVD

Uitvoeringsprogramma Punt 15
Ondermijning
Het toegekende budget wordt voor
75% direct uitgenut door de
voorgestelde intergemeentelijke
aanpak. Er resteert slecht € 5.000
voor evt. uitbreiding capaciteit
toezicht en handhaving.
Wat kunt u met het restant budget
nog doen aan uitbrieding capaciteit
en bewustwordingsaspect richting
bewoners en ondernemers?

1. het buro geeft advies en biedt ondersteuning aan MKBondernemers in grensoverschrijdend zaken doen; d.m.v.
individuele adviesgesprekken/matchmaking en netwerken themabijeenkomsten;
2. het buro vult juist een gat op nu KvK geen persoonlijke
adviezen meer geeft maar algemene informatie en advies;
3. Nee. Desgevraagd heeft het IKAD-bestuur zich
inderdaad positief betoond en aangegeven dat ook de
netwerkbijeenkomsten goed zijn ontvangen. Wij stellen
vooralsnog een eenmalige bijdrage in 2019 voor omdat
deze voorziening past in ons streven om het bedrijfsleven
te faciliteren en grensoverschrijdende relaties/zaken doen
te bevorderen. Wij zijn van mening dat een permanente
voortzetting regionaal moet worden nagestreefd en
gefinancierd (inbrengen in thematafel; daarbij
onderzoeken of bedrijven ook een bijdrage kunnen
leveren).
Zie beantwoording 1.14. Ter aanvulling: VNO-NCW heeft
bijgedragen aan individuele projecten zoals de
internationale techniekdag, en bedrijven hebben
gefaciliteerd bij de netwerkdagen.
Het binnenkort op te stellen ondermijningsbeeld wordt in
de eerste helft van 2019 uitgewerkt in een actieplan.
Daarin zijn de activiteiten en benodigde middelen
opgenomen. Het in het uitvoeringsplan opgenomen budget
van structureel € 20.000 is een eerste stap. Met de
voorgestelde regionale aanpak is inderdaad 75 % van dit
budget gemoeid. Daarbij past de kanttekening dat binnen
de bestaande formatie al wat capaciteit beschikbaar is
(met name op het gebied van openbare orde en
veiligheid). Ook nu al krijgt ondermijning aandacht.
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Programma 2: Onze Leefomgeving
Nr.
Bladzijde/vraag
2.1
GB

Antwoord

Blz. 13 punt 1: Lantaarnpalen zijn
uitermate geschikt om gebruik te
maken van Internet Of Things (IoT)
technologie. Is het College bezig
om te kijken wat de mogelijkheden
van IoT zijn?
Blz. 13 2.Omgevingsvergunningen.
Het voornemen voor 2018 was om
via nadere afspraken met ODA een
efficiency winst te behalen, is dit
gelukt en waar blijkt dat uit

Er wordt een nieuw beleidsplan openbare verlichting
opgesteld. In dat kader worden zeker de laatste
technieken meegenomen en of deze toepasbaar zijn in
onze gemeente.

Blz. 14 4.Subsidieregeling asbest.
Bestaat het verschil tussen
toekenningen en aanvragen uit
afwijzingen of “nog in behandeling”?

Dit verschil bestaat voornamelijk uit nog in behandeling. Er
zijn slechts enkele afwijzingen van subsidie.

Zijn er mogelijkheden om de asbest
subsidie duurzaam op te nemen?
Of om te zetten in een soort van
lening? Landelijk zijn budgetten
uitgeput.

In een voorstel voor een nieuwe regeling zou een subsidie
per m2 asbest dak kunnen worden opgenomen. Er kan een
lening voor verwijdering van asbestdaken worden
opgetuigd. Een met de duurzaamheidslening vergelijkbare
systematiek. Wij streven er naar een nieuwe regeling in
het eerste kwartaal 2019 aan uw raad voor te leggen.

2.4
PP

Blz. 15 Vrijkomende agrarische
bebouwing: niet geheel duidelijk is
wat hier wordt bedoeld.

Het betreft hier informatie over de tijdelijke
subsidieregeling sloop overtollige bebouwing en
verwijdering asbestdaken. Voor welke bedragen subsidie
is aangevraagd, hoeveel is toegekend en hoeveel is
uitbetaald per 1 oktober 2018.

2.5
CU

Blz. 16 P2.001 Wordt er bij de
bestrijding van de eikenprocessie
rups in 2019 weer gewerkt vanuit
het preventief biologisch bestrijden
of wordt er ook in 2019 weer
achteraf gewerkt met het gevolg dat
er heel veel rupsen(nesten) zijn te
verwachten?

Er wordt net als afgelopen jaar binnen de bebouwde kom
weer preventief behandeld en buiten de kom weer
behandeld naar aanleiding van meldingen.

2.6
PP

2.001. Eiken processierups:
wanneer er natuurlijke, preventieve
maatregelen worden getroffen kan
dit bedrag in de loop der tijd lager?

Wat betreft natuurlijke preventieve maatregelen lopen er
op dit moment wel wat proeven in de regio, maar er is nog
niets over te zeggen of dit invloed heeft op de totale
hoeveelheid eikenprocessierupsen. Dus er is ook niets
over te zeggen of de kosten in de toekomst lager kunnen
uitvallen. We houden de ontwikkelingen wel nauwlettend in
de gaten.

2.7
PP

Blz. 16 P2.001. Er is sprake van het
inzetten van de besparingen op de
groenploeg (eigen beheer) bij de
verbouw gemeentewerf; een deel
op deze post en een deel
onvoorzien. Kunnen hier cijfers bij
gegeven worden?

De verbouw van de gemeentewerf zal gedeeltelijk
(€ 50.000) gedekt worden door de “besparing” op de
kostenpost onderhoud groen. Dit wordt gerealiseerd door
het onderhoud groen gedeeltelijk in eigen beheer uit te
voeren en doordat groen werkzaamheden zijn
overgenomen van de Hacron.

2.8
PP

Blz. 16 P2.002: Uitbreiding
arsenaal. Hier is sprake van een
structureel nadeel vanaf 2019,
waarom dan in de najaarsnota
2018?

Omdat de najaarsnota 2018 niet alleen een beeld geeft
over 2018, maar daarin zo nodig ook financiële gevolgen
voor de komende jaren worden meegenomen.

2.2
PP

2.3
PP

Er zijn afspraken gemaakt met de ODA over wanneer
adviezen moeten worden ingediend en er vindt regelmatig
overleg plaats over de voortgang van verschillende
omgevingsvergunningen. Hierdoor worden vergunningen
verleend binnen de servicenorm en wettelijke termijn. Er
worden geen vergunningen van rechtswege verleend.
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2.9
GB

Blz. 16 P2.003: Rioolheffing:
Waarom is de meeropbrengst
toegevoegd aan de voorzieningen
en niet verrekend met de tarieven
2019? In de tarieven zijn de
onderhoudskosten etc. toch reeds
verwerkt?

De lasten en baten met betrekking tot riolering verlopen
(meerjarig) budgettair neutraal. Een eventueel surplus,
zoals nu aan de orde, wordt weer meegenomen bij het
bepalen van de tarieven rioolheffing 2020. Door het in
2019 al in te zetten ontstaat een grilliger verloop van de
riooltarieven, zeker omdat in de toekomst verwacht wordt
dat de riooltarieven stijgen door o.a. klimatologische
ontwikkelingen en minder gunstiger aanbestedingen.

2.10
PP

P2.003 Kan hierdoor rioolheffing in
toekomst naar beneden worden
bijgesteld?
P2.005 bouwleges: wat is de
verwachting voor 2019?

Ja. Daarom wordt het geld in de geoormerkte voorziening
riolering gestopt.

2.11
PP

Volgens de woningbouwplanning moesten er in 2018 veel
vergunningen worden aangevraagd om zo het bouwrecht
niet te verliezen. In 2019 zal dit een stuk minder zijn.
Hierdoor worden er naar alle waarschijnlijkheid minder
leges in rekening gebracht dan in 2018. Uiteraard bestaat
altijd de mogelijkheid dat er onverwacht aanvragen worden
ingediend voor bijv. grote bedrijfspanden. Dit heeft dan
een direct gevolg op de leges.

Programma 3: Mens en Samenleving
Nr.

Bladzijde/vraag

Antwoord

3.1
PP

Blz.18 Nr 3. Beschermen en
verbeteren gezondheid inwoners
Aalten: wat wordt er gedaan om de
rook van houtkachels te beperken
of te stoppen?

Zowel Aalten zelf in haar publicaties als de GGD geven
informatie over mogelijke risico’s van blootstelling aan
houtrook en voorlichting gegeven over hoe mensen het
beste kunnen stoken, zodat er zo min mogelijk overlast
ontstaat. Er is geen juridisch kader op basis waarvan door
de gemeente gehandhaafd kan worden, tenzij bepalingen
uit het bouwbesluit worden overtreden.

3.2
PP

Blz. 19, Punt 6. Voelt u er voor om
de subsidie regels complementair te
maken aan de doelstellingen die de
raad heeft geformuleerd? Oftewel
niet subsidie om de subsidie maar
verbinden aan cultuur en Wmo,
preventie jeugdzorg bijvoorbeeld?

De huidige, en ook de nieuw te formuleren beleidsregels
binnen het subsidiebeleid zijn afgeleid van de inhoudelijke
beleidskaders die de raad heeft gesteld en zal stellen. Van
“subsidie om de subsidie” is geen sprake.
M.n. voor de budgetsubsidies zijn we een interactief proces
gestart van subsidiëring op outcome.

3.3
PP

Blz. 19 Punt 8 In hoeverre is de
transformatie succesvol en op
welke punten behoeft deze
bijsturing?

In het eerste kwartaal van 2019 organiseren wij hierover
een informatiebijeenkomst voor de raad.

3.4
PP

Blz. 20 Verwachting
kostenontwikkeling sociaal domein.
Wij lezen dagelijks in de krant over
miljoenentekorten in het sociaal
domein vooral de BUIG
(Uitkeringen) en de Jeugdzorg. Is
dat bij ons ook het geval?

In de gemeente Aalten is geen sprake van
“miljoenentekorten”. Wij zijn desalniettemin alert en
berekenen momenteel onze risico’s in het Sociaal Domein.
We komen daar nog uitgebreid en onderbouwd op terug.

3.5
CU

WMO: Op pagina 20 wordt melding Ja.
gemaakt van het stoppen van 1 van
de zorgverleners met het verlenen
van HbH. Zoals gemeld is de hulp
nu waarschijnlijk geregeld maar
behouden die cliënten die dit willen
ook hun “eigen” hulp?
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3.6
PP

Blz. 21 Coaching. Hier zijn
middelen voor armoedebeleid
ingezet. Hoe zit het met beleid ten
aanzien van andere groepen dan
de agrariërs?

Ook niet-agrarische ondernemers kunnen zich melden bij
de gemeente en kunnen in aanmerking komen voor
(schuld)hulpverlening. Dit past binnen de reguliere
dienstverlening van de gemeente.

3.7
PP

Blz. 21 Educatief. Hoe groot is de
In februari 2019 wordt het Armoedebeleid geëvalueerd.
stijging en komt dit door de
Hierbij komen deze vragen ook aan de orde.
doelgroep tussen de 110 en 120%?

3.8
GB

Blz. 21 Boogie Woogie: Het College Ja, het college bekijkt ook mogelijkheden om het
bekijkt ook mogelijkheden om het
muziekonderwijs anders te organiseren.
muziekonderwijs anders te
organiseren? Wethouder te Lindert
heeft dit toegezegd!

PP

Het businessplan Boogie Woogie
komt nog in de raad?

Ja, het businessplan van Boogie Woogie komt nog in de
raad.

3.9
PP

Blz. 22 Kengetallen sociaal domein.
Wie gebruiken nog meer Ini8 en wat
kunnen we van deze regio’s leren?
Hoe kijken zorgaanbieders tegen
deze ontwikkeling aan?

Init8 wordt door alle gemeenten in de Achterhoek gebruikt.
Er zijn nog geen ervaringsgegevens die gedeeld kunnen
worden.
Init8 wordt via het berichtenverkeer gevuld met
facturatiegegevens die van de zorgaanbieders worden
ontvangen.

3.10
GB

Blz. 23 P3.004: Day for Change
Ontvangen wij voor dit project
subsidie?

Nee.

3.11
VVD

Blz. 22 P3.007 Subsidie Stichting
Koppelkerk
Uit welk raad- e.o. collegebesluit
komt deze toekenning van € 19.000
naar voren?

PP

Waar is deze subsidie voor
bedoeld? Betekent dit dan
bijvoorbeeld ook dat inwoners van
de gemeente minder betalen bij de
Koppelkerk?

Het college heeft de intentie om de Koppelkerk in 2019
eenmalig aanvullende subsidie te verlenen. Daartoe dient
deze reservering.
Een besluit over mogelijk structurele subsidie voor de
Koppelkerk wordt pas verwacht nadat het cultuurbeleid is
geëvalueerd en gaat niet eerder in dan in 2020.
Het verzoek is om (op termijn) een budgetsubsidie
beschikbaar te stellen, waarmee verschillende inhoudelijke
thema’s / activiteiten kunnen worden gerealiseerd.
Een en ander betekent op voorhand niet dat de kosten
voor deelnemers aan die activiteiten lager gaan worden.

3.12
PP

Blz. 12 P1.005: Extra inhuur
personeel. Wat zijn de exacte
achterstanden op het gebied van
Jeugd en WMO; krijgen de mensen
de noodzakelijke hulp of moeten ze
wachten.

Dank zij de inzet van extra ingehuurd personeel worden de
achterstanden bij de (aanvragen voor) jeugdhulp en Wmo
nu ingelopen, waardoor de cijfers per dag veranderen.
De wettelijke termijn om een besluit te nemen op een
aanvraag bedraagt acht weken. Deze termijn wordt niet
overschreden.
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Programma 4: De Klant
Nr.
Bladzijde/vraag
4.1
VVD

Antwoord

Er is reeds geruime tijd sprake van
een signaal bij punt 1 verdere
digitalisering (o) en punt 4 interne
communicatie /intranet/raadsnet (R)
Waaruit bestaan de genomen
bijsturingsmaatregelen en per
uiterlijk welke datum zijn deze
effectief?
Blz. 25 punt 1: hoe regelt het
College de toegang tot onze
diensten bij inwoners die geen
internet hebben of het lastig vinden
om digitaal e.e.a. te regelen?

Vanwege personele krapte binnen het team zijn we
hieraan nog niet toegekomen. Onder andere een
langdurige ziekte is daar debet aan. Wij erkennen dat dit
nu wel opgepakt moet worden. Wij gaan de taken
herschikken en zorgen er voor dat in 2019 weer een flinke
stap gezet wordt.

4.3
D66

Blz. 25 Verder digitaliseren: Er staat
dat het een continu proces is. Is er
wel een concrete planning voor de
huidige formulieren die nog
gedigitaliseerd moeten worden?

Ja, er is een concrete planning. Bedoeling is dat de
huidige webformulieren in 2019 zijn omgezet naar
formulieren die volledig en automatisch worden
opgenomen in het zaaksysteem. Vandaar uit wordt de
follow up door de vak-afdeling gegeven.

4.4
PP

Blz. 26 4. Communicatie; welke zijn
nu precies de jaartallen, wanneer is
deze actie voorzien en als deze
dingen steeds maar uitgesteld
worden moet er dan geen tijdelijke
capaciteit bij?
Blz. 27 punt 7. Voor het onderzoek
naar de daling van het aantal
paspoorten en dergelijk staat het
stoplicht op groen. Betekent dat dat
helder en inzichtelijk is hoeveel
minder documenten verstrekt gaan
worden en wat dat in
kosten/opbrengsten en mensen
scheelt en hoe dat verwerkt gaat
worden?

Zie ook bij 4.1. We gaan de taken herschikken en de
capaciteit bezien. We plannen het zo dat in ieder geval
voor eind 2019 er een nieuw plan ter bespreking voorligt.

4.2
GB

4.5
PP

Programma 5: Informatie en Registratie
Nr.
Bladzijde/vraag
5.1
Blz. 29 P5.001 Inhuur wordt ook
PP
gemeld op blz. 12. Is dit is niet
hetzelfde?
5.2
PP

Blz. 29 P5.001 wat zijn de
problemen bij automatisering
sociaal domein, wanneer zijn ze
opgelost en welke verbeteringen
zijn dan aangebracht?

Wij blijven alle kanalen van communicatie open houden.
Inwoners die digitaal niet vaardig zijn, hebben en houden
de mogelijkheid schriftelijk, telefonisch of mondeling (aan
de balie) een vraag te stellen of gegevens en documenten
aan te vragen.

Het resultaat van de daling van de verminderde
legesopbrengst van aanvragen van paspoorten en
Nederlandse identiteitskaarten is geschat en was al
meegenomen in de voorjaarsnota 2018.
De formatie van Burgerzaken was hiermee
samenhangend al afgenomen.

Antwoord
Nee, dit is niet hetzelfde. Het gaat hier om externe
technische kennis voor het applicatiebeheer van alle
pakketten die draaien binnen het sociaal domein.
Na de invoering van de pakketten binnen het sociaal
domein moesten er veel meldingen worden gecorrigeerd
die door de conversie ontstaan waren. Deze correcties zijn
afgerond.
Daarnaast zien we dat de softwarematige onderdelen van
het sociaal domein volop in ontwikkeling zijn.
De pakketten worden steeds meer met elkaar gekoppeld
en het procesverloop tussen de verschillende domeinen
wordt op elkaar afgestemd. Een voorbeeld is de
gegevensuitwisseling tussen het sociaal domein en het
pakket van het OndersteuningsTeam. Ook vinden er
uitbreidingen binnen de pakketten plaats, waaronder
andere rapportages die meer aansluiten bij de behoefte
van het werkveld.
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Programma 6: Financiën en Vastgoed
Nr.
Bladzijde/vraag

Antwoord

6.1
VVD

Regiodeal
Wat zijn de effecten op de begroting
voor de komende jaren uit hoofde
van de regiodeal
(Cofinanciering gemeenten)?

De effecten sluiten aan op het in onze huidige begroting
opgenomen beleid. Bijvoorbeeld zoals structuurvisie,
kernwinkelgebied, asbestsaneringsfonds.

6.2
CU

Is er op een A4tje aan te geven
welke gelden uit onze begroting vrij
te maken zijn voor de cofinanciering
wat betreft het Aaltense deel van de
Regiodeal?

Nee, deze bedragen zijn niet specifiek te benoemen,
aangezien de Regiodeal ook nog niet zo specifiek ingevuld
is.

6.3
PP

Blz. 30 BTW. Is alles al in rekening
gebracht en betaald? Zo ja, wat is
het resultaat. Zo nee, wanneer
verwacht u definitieve afronding?

Nee, het wachten is op de belastingdienst.
De verwachting is dat het in de jaarrekening 2018
afgerond is.

6.4
PP

Blz. 30 Hoger beroep
Metaalgaasweverij. Kunt u de
kosten tot nu toe in beeld brengen?

De totale juridische externe kosten van 2015-2018 voor
deze kwestie bedragen € 74.000. We hebben € 20.000
ontvangen voor proceskostenvergoeding.

6.5
PP

Blz. 31 P6.003 Notariskosten e.d.
Worden deze kosten normaal niet
geraamd?

Het betreft hier kosten die niet (in 2018) voorzien waren en
derhalve niet geraamd konden worden. Het betreft hier,
naast diverse, kleine posten, onder andere de kosten voor
de huurgarantie voor het gezondheidscentrum aan de
Nassaustraat en de verkoopcourtage van de Stationsstraat
8 (voormalige Wilhelminaschool).

6.6
GB

Blz. 31 P6.004: Abonnementen
Wat zijn dit voor datasets en
waarvoor wordt dit gebruikt?

Dit betreffen digitale naslagwerken, (expertise) die
benodigd zijn voor het sociaal domein en de
belastingheffing. Dit is een uitbreiding op de bestaande
abonnementen.

6.7
PP

Blz. 31 P6.005 rentemutaties.
Wat is de relatie van de €11.000
met de genoemde €44.000?

Ontvangst i.v.m. de kasgeldlening
€ 11.000
Voordeel op betaalde lange rente van € 30.000
SVN uitzettingen voordeel
€ 3.000
€ 44.000

6.8
GB

Blz. 31 P6.006: Graag een
specificatie van de totale
dividenduitkering van € 529.000

6.9
GB

Blz. 31 P6.008: Zonnepanelen
Hoe is het nadeel van € 22.000
opgebouwd?

Alliander € 263.000
Vitens € 62.000
ROVA € 155.000
BNG
€ 49.000
€ 529.000
Het uitvoeringsprogramma wordt voortvarend opgepakt.
De investeringen resulteren in de volgende kapitaallasten
op basis van 20 jaar:
Gymzaal Bredevoort € 67.000 € 3.500
Eurohal Dinxperlo € 200.000 € 10.000
Aladnahal Aalten
€ 167.000 € 8.500

PP

De aanleg van zonnepanelen op 3
locaties zal plaatsvinden in 2019;
waarom staat dit dan al vermeld in
de najaarsnota 2018?

Waar bekend nemen we de mutaties voor de komende
jaren ook al op om een zo actueel mogelijk beeld te geven.

6.10
PP

Blz. 42 Zonnepanelen krediet
sporthallen €434.000. Wordt dit in
actieve samenwerking met AGEM
en de energie coöperatie gedaan?

We gaan dit nog nader bezien met alle daarvoor in
aanmerking komende partijen. We hebben overigens wel
gewoon met het aanbestedingsbeleid te maken.
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6.11
CU

Op pagina 31 wordt melding
gemaakt van de kosten voor
installatie van duurzame energie in
sporthallen. In het
investeringsschema komt deze
investering ook naar voren.
Wordt er nog met de omgeving of
met duurzaamheidscoöperaties
bekeken of de opgewekte energie
via de zogenaamde postcoderoos
beter tot waarde kan worden
gebracht? Dit omdat de energie
tarieven van de gemeente laag zijn
door het aanbestedingsvolume.

Zie antwoord bij 6.10. We gaan dit nog nader bezien. We
beginnen in Bredevoort, daarna volgt de Eurohal en
daarna de Aladnahal.
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