Technische vragen van de ChristenUnie fractie bij de Najaarsnota 2018.
1. 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.
2. 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?
3. 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?
4. Op pagina 20 wordt melding 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?
5. 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.
Met vriendelijke groeten,
namens Fractie ChristenUnie.
Johan Pennings.

Pagina 25; Bij verder digitaliseren staat dat het een continu proces is. Is er wel een concrete
planning voor de huidige formulieren die nog gedigitaliseerd moeten worden?

Vragen Gemeentebelangen
Blz. 7: Voor 2019 en 2020 zijn er tekorten ontstaan? Wat gaat het College doen om deze tekorten
weg te werken?
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
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 4: Is bekend hoe lang het uitstel van de regionale woonagenda gaat duren?
Programma 2 Onze leefomgeving
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. 15 P2.003: Riool: 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?
Programma 3 Mens en Samenleving
Blz. 21 Boogie Woogie: Het College bekijkt ook mogelijkheden om het muziekonderwijs anders te
organiseren? Wethouder te Lindert heeft dit toegezegd!
Blz. 23 P3.004: Ontvangen wij voor dit project subsidie?
Programma 4 De Klant
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?
Programma 6 Financiën en Vastgoed
Blz. 31 P6.004: Wat zijn dit voor datasets en waarvoor wordt dit gebruikt?
Blz. 31 P6.006: Graag een specificatie van de totale dividenduitkering van € 529.000.
Blz. 31 P6.008: Hoe is het nadeel van € 22.000 opgebouwd?

Vragen Najaarsnota

1. Blz. 9, punt 3 Klopt het dat het ondermijningsbeleid niet op de agenda van december staat?
Hiermee heeft u de doelstelling toch niet gehaald?
2. Blz. 10, punt 6. Er lijkt vertraging te zitten in de aanleg in het buitengebied. Wil het college
informeren wanneer de nieuwe einddatum is?
3. Pag. 10; laatste alinea: Er is besloten tot het uitstellen van het
medewerkerstevredenheidsonderzoek; welke gevolgen heeft dat en wanneer gaat dit nu
plaatsvinden?
4. Blz 11, Subsidieregeling asbest. U geeft aan dat er een evaluatie komt, wordt deze ook
behandeld in de Raad?
5. Blz 11, P1.001. De kosten voor re-integratie van de wethouder zijn gedurende welke
periode? En is er uitzicht op een nieuwe werkgever?
6. Blz 12, P1.004. Kunnen de kosten hiervan de volgende keer beduidend lager zijn? Wilt u hier
op letten en volgende keer offertes opvragen?
7. Pag 12. 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.
8. Pag 12, P1.005: Wat zijn de exacte achterstanden op het gebied van Jeugd en WMO; krijgen
de mensen de noodzakelijke hulp of moeten ze wachten.
9. Blz 13, p1.005. 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.
10. Blz 13 p 1.006. Wij vragen extra aandacht voor de verbonden partijen. Graag afstemmen met
collega gemeenten, is dat mogelijk om regionaal meer vuist te maken?
11. Blz. 13, P 1.008. Welke duit doet het bedrijfsleven in het zakje?
12. Pag 13. Par. 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?
13. Pag 14, no 4; bestaat het verschil tussen toekenningen en aanvragen uit afwijzingen of “nog
in behandeling”?
14. Blz. 14, punt 4. Zijn er mogelijkheden om de asbest subsidie duurzaam op te nemen? Of om
te zetten in een soort van lening? Landelijk zijn budgetten uitgeput..
15. Blz 15, vrijkomende etc. Niet geheel duidelijk wat hier wordt bedoeld..
16. Pag. 16; P 2.001. 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?
17. Pag. 16, P2.002: Hier is sprake van een structureel nadeel vanaf 2019, waarom dan in de
najaarsnota 2018?

18. Pag 16. P2.001. Eiken processierups: wanneer er natuurlijke, preventieve
maatregelen worden getroffen kan dit bedrag in de loop der tijd lager?

19. Blz. 17, P 2.003 Kan hierdoor rioolheffing in toekomst naar beneden worden bijgesteld?
20. Blz 17, P 2.005 , wat is de verwachting voor 2019?
21. P18. Nr 3. Beschermen en verbeteren gezondheid inwoners aalten: wat wordt er

gedaan om de rook van houtkachels te beperken of te stoppen
22. 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?
23. Blz 19, Punt 8 In hoeverre is de transformatie succesvol en op welke punten behoeft deze
bijsturing?
24. Pag 20. Verwachting kostenontwikkeling sociaal domein. Wij lezen dagelijks in de krant over
miljoenenkorten inhet sociaal domein vooral de BUIG (Uitkeringen) en de Jeugdzorg. Is dat
bij ons ook het geval?
25. Blz 21, Coaching. Hier zijn middelen voor armoedebeleid ingezet. Hoe zit het met beleid ten
aanzien van andere groepen dan de agrariërs?
26. Blz 21, Educatief. Hoe groot is de stijging en komt dit door de doelgroep tussen de 110 en
120%?
27. Blz 21, Het businessplan Boogie Woogie komt nog in de raad?
28. Blz 22, Kengetallen sociaal domein. Vraag, wie gebruiken nog meer Ini8 en wat kunnen we
van deze regio’s leren>? Hoe kijken zorgaanbieders tegen deze ontwikkeling aan?
29. Blz 24, P 3.007. Waar is deze subsidie voor bedoeld? Betekent dit dan bijvoorbeeld ook dat
inwoners van de gemeente minder betalen bij de Koppelkerk?
30. Pag 25, no4; 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?
31. Pag 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?
32. Blz 29, P 5.001 Inhuur wordt ook gemeld op blz 12. Dit is niet hetzelfde?
33. Blz 30, BTW is alles al in rekening gebracht en betaald? Zo ja, wat is het resultaat. Zo nee,
wanneer verwacht u definitieve afronding?
34. Blz 30, Hoger beroep Metaalgaasweverij. Kunt u de kosten tot nu toe in beeld brengen?
35. Blz 31, P. 6.003 worden deze kosten normaal niet geraamd?
36. Blz 31, P 6.005 Wat is de relatie van de 11K met de genoemde 44K?
37. Pag. 31, p6.08, De aanleg van zonnepanelen op 3 lokaties zal plaatsvinden in 2019; waarom
staat dit dan al vermeld in de najaarsnota 2018?
38. Blz 42, De zonnepanelen wordt dit in actieve samenwerking met Agem en de energie
coöperatie gedaan?
39. Pag 29, p5.001 wat zijn de problemen bij automatisering sociaal domein, wanneer zijn ze
opgelost en welke verbeteringen zijn dan aangebracht?
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Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
- Tijdelijke subsidieregeling verwijdering asbestdaken
Wat is de huidige stand van uitnutting budget 2018/2019?
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?
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

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?

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

Programma 4 De klant
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?
Programma 6 Financiën en Vastgoed
P6.008 Zonnepanelen
Hier staan toch ook opbrengsten tegenover? Is dit het saldo (afschrijving minus opbrengsten)
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Regiodeal

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

