Gemeente Aalten
Beantwoording vragen Jaarstukken 2009

B&W 1 juni 2010

1

2

Ingediende vragen
Vragen VVD fractie inzake jaarrekening 2009: ....................................................................................... 4
Vragen Jaarrekening 2009 PvdA ............................................................................................................ 5
Vragen van de Progressieve Partij m.b.t Jaarverslag en Jaarrekening 2009 ......................................... 6
Enkele vragen inzake de Jaarrekening 2009 gesteld door het CDA .................................................... 14

Per onderdeel
Algemene vragen/ opmerkingen: .......................................................................................................... 15
Inleiding ................................................................................................................................................. 17
Programma 1: Burger, Bestuur en Veiligheid........................................................................................ 19
Programma 2: Heerlijk Groen Wonen ................................................................................................... 22
Programma 3: Betrokken Zorg en Samenleving: .................................................................................. 25
Programma 4: Aalten Educatief ............................................................................................................ 27
Programma 6: Economische motor:...................................................................................................... 29
Programma 7: Ruimtebeheer ................................................................................................................ 30
Programma 8: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen .............................................................. 31
Paragraaf Bedrijfsvoering ...................................................................................................................... 32
Paragraaf weerstandsvermogen en Risico’s......................................................................................... 33
Paragraaf lokale heffingen..................................................................................................................... 33
Paragraaf Treasury:............................................................................................................................... 34
Paragraaf Grondbeleid .......................................................................................................................... 34
Toelichtingen op de balans.................................................................................................................... 35
Programmarekening .............................................................................................................................. 37
Programma 1 Burger Bestuur en Veiligheid.......................................................................................... 37
Programma 2 Heerlijk groen wonen...................................................................................................... 38
Programma 3 Betrokken zorg en samenleving ..................................................................................... 38
Programma 7 Ruimtebeheer ................................................................................................................. 39
Programma 8 Financiering en algemene Dekkingsmiddelen................................................................ 39
Incidentele baten en lasten:................................................................................................................... 40
Overzicht kredieten................................................................................................................................ 40

3

Vragen VVD fractie inzake jaarrekening 2009:

VVDAALTEN.NL
Allereerst een compliment voor de overzichtelijke wijze van presenteren van de programmabegroting
2009!
•

Zijn er voor € 2.005.000,-- extra afschrijvingen in het jaar 2009 verantwoord?

•

Op blz. 147 wordt weergegeven dat er voor ca. € 333.000,-- aan hypothecaire gelden zijn
verstrekt? Betreffen dit nog afspraken op grond van de afgeschafte regeling of zijn dit nieuwe
verstrekkingen?

•

Op blz. 152 wordt gesproken over een totale dubieuze post van ca. € 137.000,--. Zijn op deze
posten alle beschikbare invorderingsmaatregelen genomen?

•

Op blz. 153 wordt aangegeven dat er voor ca. € 193.000,-- aan de reserve
afvalstoffenheffingen is onttrokken. Betreft dit alleen de hogere bijdrage aan de Rova of is de
dekking van de afvalstoffen achteraf niet ten volle voor 100 % gelukt?

•

Aan de bouwgrondexploitatie wordt 4 % rente toegerekend. Is dit percentage niet te hoog ten
opzichte van het thans geldende inflatiecijfer van ca. 1,5 %?

•

Indien alsnog ca. € 2.500.000,-- ten laste van het bestemmingsresultaat aan extra
afschrijvingen worden toegepast, hoeveel budgettaire ruimte levert dit globaal op voor de
meerjarenbegrotingen?

Aalten, 22 mei 2010

Fractie Aalten
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Vragen Jaarrekening 2009 PvdA
Burger Bestuur en Veiligheid.
Blz. 24: Betekent een uniforme procedure voor meldingen woonomgeving en klachten ook een
snellere Aktie richting burger. Kunt een voorbeeld(den) geven hoe dit in de praktijk werkt?
Blz. 26: Hebt u zich bij de opstelling en de ondertekening van het lokaal veiligheidsmanagement mbt
de onveilige situatie rondom de stationsomgeving onvoldoende gerealiseerd dat verwerving van het
stationsgebouw noodzakelijk is om verbeteringen te kunnen doorvoeren? Hoe verder?
Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen.
Blz. 86 Is er al concreet resultaat geboekt bij de verkenning van subsidiemogelijkheden tbv
medefinanciering van het centrumplan Aalten?
Blz. 85 Uit de managementletter van Deloitte zijn een 22-tal adviespunten uitgebracht, 9 daarvan zijn
er in ontwikkeling. Wilt u aangeven waar het hier om gaat en wanneer denkt u het geheel
geïmplementeerd te hebben? Is er opnieuw een managementletter uitgebracht met aandachtspunten
voor de interne financiële beheersing?
Blz. 157 Kostentoerekening: Nauwkeurig begroten wil ook zeggen een juiste kostentoerekening op de
producten. Tijdschrijven en actuele afdelingsplannen zijn daarbij onmisbaar. U meldt dat er in 2009 is
gestart met opzetten van afdelingsplannen. Is deze opmerking juist? Kunt u aangeven in welke delen
van de organisatie gewerkt wordt met afdelingsplannen en bijbehorende ureninzet. Wanneer denkt u
voldoende grip te hebben op een betere kostenverdeling, waardoor grote verschillen in de toerekening
niet meer voorkomen en de raad een beter inzicht verschaft kan worden mbt de daadwerkelijke kosten
van een product.

5

Vragen van de Progressieve Partij m.b.t Jaarverslag en Jaarrekening 2009

Termijn.
In de agendacommissie is afgesproken dat vragen die buiten de termijn binnenkomen niet meer door
het College behandeld en beantwoord zullen worden MITS de termijn voor de raad redelijk is. De
termijn voor de raad om technische vragen te stellen over een stuk van 209 bladzijden en nog een
paar ongenummerde bladzijden is rijkelijk kort. Een groot deel van de raadsleden wil, zo schatten wij
in, ook wel een paar dagen vrij met de Pinksteren.
Eerst enkele vragen/opmerkingen over de presentatie (ook te bespreken in de werkgroep financiën).

a. De leesbaarheid is sterk verbeterd met name ook de cijferreeksen door het gebruik van kleur.
b. De kolomindeling: “primitieve raming, raming na wijziging, werkelijk 2009 en werkelijk 2008”
is heel goed (ondanks de bemerkingen over de mogelijke verschillen 2008/2009). Zo laten
dus. Maar aanvullen met een korte toelichting op de belangrijkste afwijkingen en voor details
verwijzen naar de programmarekening.
c. Aansluiting: Bij elk programma staat: wat is de visie, waar is het vastgelegd en wat hebben
we gedaan/bereikt? In onze ogen moet er nog meer aansluiting tussen die onderdelen
komen. Voorbeeld: Programma Heerlijk Groen Wonen (pag 33) staat onder het hoofdstukje
“wat is onze visie” bijv. de volgende zinnen: “In de grote kernen zetten we in op het creëren
van woonzorggebieden” en “Uiteraard dienen de woningen en wijken duurzaam ontworpen,
gebouwd of heringericht te worden”en “ook dienen nieuwe woningen
levensloopbestendig/aanpasbaar te worden gebouwd”. Als dat zo opgeschreven wordt zou
de raad eigenlijk ook informatie moeten krijgen over hoeveel woonzorggebieden er waar
gecreëerd zijn, welke wijken en woningen duurzaam ontworpen, gebouwd of ingericht zijn
en hoe dan, en welke nieuwe woningen allemaal levensloopbestendig/aanpasbaar gebouwd
zijn. Als de raad daar geen informatie over krijgt blijven de woorden onder “visie”een beetje
een slag in de lucht.
d. Aansluiting najaarsnota. Als de verantwoordingsinformatie in de jaarrekening vergeleken
wordt met de verantwoordingsinformatie in de najaarsnota, dan valt op dat ook hier
verschillen in de kolommen informatie zit. In de najaarsnota wordt een “tevredenheidkolom”
opgenomen, maar we kunnen in de jaarrekening niet controleren of die gehaald is.
Voorbeeld: Programma Heerlijk Groen Wonen, punt 8 Kavels woningbouw. In de najaarsnota
staat: tevreden bij 5 kavels aan zelfbouwers, 2 aan starters. Bij de kolom uitvoering staat:
evaluatie kavelzoekendensysteem, verkoop kavels IJzerlo en Lintelo. In de jaarrekening staat
dat “de beleidsregels voor uitgiften bouwkavels”in maart 2010 worden vastgesteld. Er is dus
geen informatie over de “tevredenheidscores” en op de keper beschouwd zou het groen
vakje rood moeten zijn omdat het kavelzoekendensysteem niet in 2009 gerealiseerd is. Er
moet volgens ons dan ook voor gewaakt worden om in de JR veelal te verwijzen naar acties
in het jaar volgend op het rapportagejaar.
e. Aansluiting toelichting en cijfers. Vooral bij de onderdelen van de “toelichting op de
programmarekening”(vanaf blz. 157) is het soms lastig de toelichting en de posten in het
cijfermatige lichtbruine gedeelte te combineren. Dat komt hoofdzakelijk door dat sommige
verzamelposten op meerdere onderdelen afwijkingen verklaard krijgen en andere posten
weer helemaal niet. Voorbeeld: blz. 168: WMO valt uiteen in subkopjes Huishoudelijke
verzorging, eigen bijdrage HV en AWBZ‐begeleiding en WMO Rolstoelvoorzieningen (?),
vervolgens worden de posten voorzieningen gehandicapten, sociaal cultureel werk,
jeugdgezondheidszorg wel verklaard en de posten (lasten) vreemdelingen, kinderdagopvang,
openbare gezondheidszorg weer niet. Wellicht zou ook hier een nummering en
subnummering helpen.
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f.

Elk programma geeft in par. 2 een opsomming van de diverse beleidsnota’s. Het zou heel
mooi zijn als deze beleidsnota’s in deze genoemde volgorde ook op RIS zouden staan!

Specifieke opmerkingen:

•
•

Ons wordt “indirect” nog wel eens verweten “teveel” vragen te stellen. Hoe beter de
informatie hoe minder vragen en naar het ambtelijk apparaat toe weet dat het stuk is
gelezen.
Ondanks dat de kleur functioneel is, willen we graag weten wat het kostenverschil is tussen
zwart/wit uitvoeren en in kleur. Beter zou zijn behoud van kleur en kijken naar moderne
toepassingen, dit zou ook voor de gemeente Aalten progressie betekenen en naar onze
mening een positieve bijdrage aan leveren aan ons imago. Hiervoor verwijs ik graag naar de
vraag 4 hieronder.

Daarnaast heeft onze fractie de volgende vragen:
Deze zijn genummerd en voorzien van het hoofdstuk/paragraaf voorzien van bladzijde en in sommige
gevallen genummerde punten zoals verwoord in de programma’s.
Hfst. Aanbieding en wetenswaardigheden (blz 9-13)

1. Blz. 9: U geeft aan onder het kopje verhuizingen dat de balie‐ en loketfunctie zonder meer als
positief worden ontvangen. Kunt u aangeven welke belanggroepen (burgers, ambtenaren,
bedrijfsleven) u hier bedoelt?
2. Blz. 10: U geeft aan dat het BAG‐project tot grote verbetering in de gegevenshuishouding
heeft geleidt. Kunt u aangeven waarom het nog steeds voorkomt dat diverse personen
vanuit het verenigingsleven worden benaderd door verschillende afdelingen en niet
bijvoorbeeld de secretaris of algemeen contactpersoon?
3. Blz.11: U geeft aan dat in de loop van 2010 de verspreiding van papier fasegewijs wordt
gereduceerd. Wij hopen dat dit ook voor raads‐ en commissieleden geldt. Zou het mogelijk
zijn om te onderzoeken of we voor het einde van deze raadsperiode over kunnen gaan op e‐
padreaders ?
4. Blz. 11: U geeft aan dat het positieve resultaat enkel en alleen komt door de verkoop
aandelen NUON. Dit is jammer, zou u als organisatie in het geheel niet altijd moeten kijken
hoe iets slimmer en goedkoper kan?
Hfst. Kerngegevens van de gemeente

1. Blz.17: De demografische gegevens ten opzichte van 2008 leiden tot de conclusie dat
Aalten aan het vergrijzen is. Dit wisten we natuurlijk al, maar gaan we nu ook iets doen
met die info? Graag verwijs ik naar een artikel in de Intermediair van 20 mei 2010
genaamd : “Vergrijzing leidt tot krimp van de woningmarkt”.
2. Blz. 17: Ook neemt het aantal bijstandgerechtigden toe. Wat is de verwachting voor de
komende 5 ‐ 10 jaar?
Hfst. Programma 1 (blz. 23-29)

1. Blz. 23: U geeft aan dat er een vlotte en correcte (digitale) dienstverlening via herkenbare en
toegankelijke communicatielijnen er bij hoort. Ook moet er nog scholing voor plaatsvinden.
Moedig dat de organisatie aangeeft er nog niet te zijn. Graag horen wij wat de verwachte
specifieke kosten zijn en hoe dit de komende raadsperiode zijn gestalte krijgt.
2. Blz. 23, punt 2: Centralehuisvesting. Graag horen wij wanneer dit onderwerp voorlopig (eerste
10 jaar) officieel wordt afgerond en uit de P&C cyclus verdwijnt.
3. Blz. 24, punt 5. Bij samenwerking zal het de komende tijd gaan om samen te werken met de
buurgemeenten, Provincie, Waterschap en burgers (incl. bedrijfsleven). Kunt u aangeven hoe
dit in de komende P&C stukken gestalte gaat krijgen?
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4. Blz. 25, punt 9. U geeft aan telefonische bereikbaarheid tijdens de kantooruren. Dat is volgens
de algemene richtlijn tussen 8 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags. Wij zijn verheugd dat u dus
ook tussen de middag voor de ”werkende” burger telefonisch bereikbaar bent. Is dit een
juiste conclusie?
5. Blz. 25, punt 12. Onlangs hebben wij vernomen van een jeugdbrandweer bij de gemeente
Scherpenzeel. Dit initiatief leidt tot een betere doorstroming naar de vrijwilligers. Heeft onze
brandweer ook zoiets en zo nee is het dan misschien goed om eens te informeren?
6. Blz. 26, punt 13. Kunnen wij een onderzoek doen naar het veiligheidsgevoel? De door de PP
onlangs gehouden denktank “Jongeren en Europa” heeft aangegeven dat jongeren zich
onveilig voelen met uitgaan. Denk aan fietsen naar de Radstake. Bent u van plan hier iets mee
te doen?
7. Pag 26, punt 13, fietsendiefstallen. In 2009 geen verdere actie ondernomen. Wel een heel
verhaal over de plannen in 2010. Vanwege de leesbaarheid dit niet opnemen. Stoplicht op
oranje.
8. Blz. 27‐28, Hoe zit het met de voortgang van de samenvoeging van de brandweer nu er een
akkoord is met VNG?
9. Blz. 26, punt 14. Kunt u aangeven hoe wij scoren op handhavinggebied ten opzichte van de
ons omliggende gemeenten?
10. Blz. 28, U geeft aan dat organisatie wordt gestuurd etc. Een door ons veel gehoorde klacht is
dit met name acties voor verenigingen elke keer weer moet worden voorzien van een nieuwe
vergunning en er incidentele actie van anderen tussen komen. Nu zijn er een aantal
verenigingen die elk jaar dezelfde actie hebben. Leg deze data vast in overleg voor de
komende 4 jaar en bespaar hiermee tijd van de gemeente (dus uren) en overlast voor de
actieve burgers/vrijwilligers. Hoe denkt u daar over?
11. Blz. 28, U geeft aan dat een fors aantal medewerkers heeft geholpen met de inenting. Hoort
dit bij de gemeentelijk taken?
Hfst. Programma 2 (blz. 33-41)

1. Blz. 33, U geeft aan ruimhartig bieden van mogelijkheden. Dit is een erg brede definitie. Geeft
u hiermee ook aan dat dit soms ten koste gaat van woongenot van anderen en ten kosten van
natuur?
2. Blz. 34, punt 1; Kunt u aangeven of er samengewerkt wordt met andere gemeenten om een
grote biogasinstallatie te realiseren op een regionaal bedrijventerrein? Dit mede naar
aanleiding van de informatieavond van de gemeente Oude IJsselstreek onlangs.
3. Blz.35, punt 5: Wanneer exact kan de Welstandsnota worden verwacht?
4. Blz. 35, punt 6. Het lijkt erop dat in de tekst staat dat er veel aanvragen zijn die niet in de
voorschriften van de bestemmingsplannen passen en dat daarom ontheffingen moeten
worden verleend of bestemmingsplanwijzigingen worden doorgevoerd. Wat is dan nog de
zekerheid van een bestemmingsplan?
5. Blz.35, punt 7; U geeft aan dat men casemanagers door aanvragers als prettig wordt ervaren.
Een suggestie is om dat ook te delen met andere gemeenten, om weer eens positief te
“scoren”. Is dit een idee?
6. Blz. 36, punt 11; Kijkend naar vraag 1 over bladzijde 17 in de jaarrekening is het niet zaak om
pas op de plaats te maken met aankopen van woningbouwgronden? En eerst bestaand
exploitaties af te wikkelen en te verkopen?
7. Blz. 37, punt 14; Er wordt melding gemaakt van een proef met Scouting Aalten inzake
metaalinzameling. Hoe gaat dit verder? Wat zijn de risico’s voor de vereniging en de
gemeente?
8. Blz 37, punt 14. Kunt u nog eens uitleggen waarom in uw ogen een besluit om papier apart in
blauwe containers te gaan inzamelen geen discussie/besluitvorming in/door de raad behoeft?
9. Blz. 38, punt 15/16; Wanneer worden woorden nu eens omgezet in daden? Gaat u ook een
infoavond organiseren zoals omliggende gemeenten en daarna serieuze stappen nemen?
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10. Blz. 38, punt 15/16. In welk kader met welk doel is er 500,‐‐ betaald aan Oxfam Novib,
waarom wordt dat apart vermeld?
11. Blz. 39, punt 19, VAB beleid: “Duidelijkheid over de mogelijkheden die de regeling biedt”.
Moet de raad die duidelijkheid niet geven?
12. Blz. 39, punt 21; Graag uitleg waarom er geen aanwijzingen hebben plaats kunnen vinden.
Hfst. Programma 3 (blz. 45-50)

1. Blz. 45, punt 1; Graag aangeven wanneer de resultaten van de evaluatie de Raad zullen
bereiken. Wellicht heeft de Raad ook nog enkele vragen?
2. Blz. 46, punt 3, “Meerdere stichtingen ontvangen een subsidie vanuit de WMO (vh
AWBZ)”, welke zijn dat, heeft dat met de zgn. pakketmaatregel te maken, is dit voldoen,
ergens (blz 168) staat ook dat er van de 40.000 een bedrag van 30.000 is overgebleven.
Hoe zit dat?
3. Blz. 47, punt 8; Wordt er overwogen ook in het kader van bezuinigingen om het
peuterspeelzaalwerk op termijn over te laten vloeien in de Kinderopvang of een vergaande
samenwerking? Hiervan is een voorbeeld tot onze beschikking.
4. Blz. 47, punt 10; Graag uitleg waarom verdere herstructurering afhankelijk is van een
nieuw gebouw. Kunt u dit aantonen met voorbeelden?
5. Blz. 48, punt 12; U geeft aan dat 1 van de taken is het ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers door Sociaal Cultureel Werk. Kunt u aangeven of dit dezelfde perso(o)nen
blijven doen? Er zijn een aantal voorbeelden beschikbaar die betwijfelen of dit mogelijk is.
Blz. 48, punt 16; Wij snappen nog steeds niet dat samenvoeging van 2 organisaties tot
extra structurele kosten leidt. De dubbele zaken zouden er uit moeten gaan en tot
besparing leiden. Graag uitleg.
6. Blz. 49, Hoe garandeert de ISWI de kwaliteit van de inburgeringtrajecten? Eigen ervaring
van leden binnen de partij geeft aan dat het beter is mensen het zelf te laten betalen met
een terugbetaling bij het voldoen aan de voorwaarden. Hoe adequaat is de voorziening?
Welke resultaten behalen we?
Hfst. Programma 4 (blz. 53-56)

1. Blz 55, punt 4; Ter correctie de uitvoering is al begonnen in de lente. De vraag is wat bedoeld
wordt met “in principe” is de uitvoering voor een langere periode gewaarborgd. Ook bij dit
punt verwijs ik naar het bewuste artikel in Intermediair. Moeten we niet eens nadenken over
minder locaties op termijn ( 10 a 20 jaar)? Ook kijken naar de afname van de jeugd en
komende vergrijzing?
Hfst. Programma 5 (blz. 59-65)

1. Blz. 60, punt 2; U geeft aan professionalisering van de gemeentebrede marketing. Gaan we
dit zelf doen? Of laat u dit aan de bedrijven e.d. over en faciliteert u?
2. Blz. 61, punt 3; Graag aangeven of we de atletiekbaan wel moeten aanleggen. Kun u ook
aangeven hoeveel leden de vereniging heeft? Dit in relatie tot andere investeringen in
verenigingen en wellicht eens over de (gemeente) grens kijken voor mogelijke
samenwerking op dit gebied. Proefproject?
3. Blz. 63, Hoe zit het nu precies met de privatisering van AZSV ten opzichte van DZSV?
Hoeveel investeringen worden er nu nog verwacht in sportvelden en is dit nog te
financieren?
4. Blz. 64, Gemeenschapshuis de Pol, krijgen we nog een voorstel in deze?
5. Blz. 65, Is het juist dat de post “Groene sportvelden” lager wordt of verdwijnt bij
privatisering? Dit leidt tot een redelijk grote bezuinigingspost.
Hfst. Programma 6 (blz. 69-73)
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1. Blz. 69, In de eerste alinea geeft u aan dat u hoogwaardige bedrijven wilt binnenhalen en ???
behouden??? die hoogwaardige arbeidskrachten vragen. Vraag is heeft u onderzocht of dit
eigenlijk wel mogelijk is en wat verstaat u onder hoogwaardige arbeidskrachten?
2. Blz 69, derde alinea onderaan. U geeft aan dat de belangen van de agrariër steeds
nadrukkelijker worden gewogen. De CBS‐site geeft aan dat het aantal agrariërs met 6 per dag
afneemt in de afgelopen jaren. Hoe bedoelt u uw zin in dit licht? Omvormen van bedrijven?
3. Blz.70,punt 3; U geeft aan dat er in de gemeente Aalten het minst aantal startende
ondernemers zijn. Dit lijkt ons een goed punt om te bespreken en te leren van succesvollere
gemeenten. Wat kunnen we van elkaar leren, gaat u dit doen/doet u dit?
4. Blz. 71, punt 6; U geeft aan dat er geen concreet verzoek ligt? Wat bedoelt u daarmee en
waarom niet pro‐actief hiermee omgaan? Kan de gemeente Aalten niet een keer het
voortouw nemen?
5. Blz. 72, punt 17; Legt u wel eens dwangsommen op en zo ja worden deze dan ook
daadwerkelijk geïnd?
6. Blz. 72, laatste zin: jaarlijks overleg met het ondernemersplatform. Wat is dat voor een
platform? En wat is er zoal overlegd?
7. Blz. 73, is de inzet, activiteiten (plan) e.d. van de bedrijfscontactfunctionaris geëvalueerd?
Hfst. Programma 7 (blz. 77-80)

1. Blz. 77, Punt 8 op bladzijde 78 in relatie tot de nota openbare verlichting. Is het juist dat bij
punt 8 genoemde stuk de stukken uit 1995/1996 van Dinxperlo/Aalten vervangt? Zo nee,
wanneer komt deze?
2. Blz. 78, Punt 8; Wij hebben enkele klachten ontvangen over de geplaatste verlichting. Dit is
ook inmiddels naar u uitgezet. Gaat u op dit punt nog zaken aanpassen?
Hfst. Programma 8 (blz. 83-87)

1. Blz. 85, punt 6; U geeft aan dat u tijd schrijft. Volgens informatie die ons bereikt zijn er veel
overheidsinstellingen die hier weer van afstappen. Mede omdat verschillen tussen begroot
en werkelijk moeilijk te verklaren zijn. Hoe ziet u tijdschrijven?
Hfst. Bedrijfsvoering (blz. 91-94)

1. Blz. 92, U geeft aan dat u bezig bent met processen vanuit een risico en controletechnisch
oogpunt samen met de accountant. Worden processen ook vanuit een kwaliteitsoogpunt
bekeken? Oftewel hoe samenwerking onderling in de processen kan worden verbeterd. Zo
nee, gaat u hier in het kader van efficiency naar kijken?
2. Pag. 92. Op basis van de bestuurskrachtmeting komt het college tot de becijfering dat de
gemeente Aalten 10 fte’s onder de benodigde formatie zit. Wij kunnen uit de hele
jaarrekening eigenlijk nergens uithalen waar zich dat dan in vertaald. Kan het college daarover
uitsluitsel geven: welke dingen gebeuren niet, minder of slechter dan eigenlijk mag worden
verwacht?
3. Blz. 93, Huisvesting. Wordt hier een ” wens” van het ambtenarenapparaat geventileerd? Niet
kijken naar bedreigingen maar naar kansen. Eerst de organisatie naar de toekomst brengen
en dan de huisvesting die dan nog benodigd is erbij zoeken. Hoe ziet het college dit?
4. Blz. 93, Groeistap, prima wij volgen u hier in.
Hfst, Weerstandsvermogen en Risico’s (blz. 95-98)

1. Blz. 96, U geeft aan dat de leges en retributies kostendekkend zijn. Ligt dit ook niet voor een
deel aan de toerekening van ondersteuning? Kunt u aangeven welke nog niet kostendekkend
zijn?
2. Blz. 97, Waarom geen leningen aflossen met de uitzettingen? Krijgen wij meer dan de
gemiddelde te betalen van 4,16% aan opbrengsten binnen?
Hfst Lokale Heffing
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1. Pag 99, macronorm OZB. Is dit de totale stijging (inclusief nieuw te belasten objecten in
Nederland?). Zo ja, dan zegt zo’n norm toch niet zoveel: als de bouwproductie in 1 gemeente
in 1 jaar toevallig leidt tot veel nieuwe woningen, zegt dat toch nog niks over andere
gemeenten?
Hfst, Treasury (blz. 101-104)

1. Blz. 103, U geeft aan dat de overschotten op direct opeisbare spaarrekeningen staat. Ook
geeft u aan dat de dividenden wegvallen (blz. 115). Dit betekent een tekort in de exploitatie.
Kunnen we geen discussie in de raad voeren wat we hier nu mee willen. Gebaseerd op een
voor en tegen?
2. Blz. 103, U geeft aan dat er hypotheken zijn. Gaan wij er terecht van uit dat dit de
werknemershypotheken zijn (blz.147)? Kunt u ons een overzicht verstrekken op totalen
wanneer alles is afgelost en welk gemiddeld rentepercentage er op staat? Wij gaan uit van
ongeveer 27 jaar is dit juist?
Hfst Grondbeleid (blz. 107-112)

1. Blz. 108, U geeft aan dat er verkopen zijn gerealiseerd. Zoals voormalig gemeentehuis
DInxperlo etc. Zijn deze opbrengsten conform taxatie geweest?
2. Blz. 108, Waar krijgt het onderwijs de vergoeding van 50 euro voor? Ze krijgen toch een mooi
nieuw gebouw?
3. Blz. 108, Strategische grondaankopen. Kunt u verantwoording afleggen wat er precies
allemaal is verworven en of het huidige bezit ook daadwerkelijk naar geld wordt omgezet?
Oftewel gaan we er nog wel wat op verdienen gezien de huidige markt?
4. Blz. 108, Groenverkopen, wat is de gemiddelde verkoopwaarde en is deze overal gelijk?
Jaarrekening incl. Toelichtingen (Blz. 127-156)
Algemeen

•

Erg cijfertechnisch ingestoken stuk. Weinig tot geen toelichtingen op afwijkingen.
Bespreekpunt.

Vragen:

1. Blz. 144, Des‐investeringen Duplo wat betreft dit?
2. Blz. 146, Eerste tabel. Wat betreft het bedrag van € 345.000 aan bijdragen derden?
3. Blz. 147, Eerste tabel. Gaat de zakelijke manier van werken zich ook voltrekken richting de
sportverenigingen?
4. Blz. 149, Kijkend naar de tekst zal het verlies op grondexploitaties toenemen. Is het tijd op een
pas op de plaats te maken wat betreft grondaankopen?
5. Blz. 152, Aan wie is de kasgeldlening verstrekt en tegen welke voorwaarden?
6. Blz. 153, Is er een “tijdelijke” mogelijkheid de rentetoevoeging aan reserves geheel af te
schaffen om zo een deel van de bezuinigingen te realiseren?
7. Blz. 154 en 207, De toevoeging wegens niet functioneren aan een voorziening vinden wij een
slechte zaak. Hoe kan de Raad dan uitleggen dat het wel moet bezuinigen op medewerkers
die wel functioneren en/of de minder draagkrachtige in onze samenleving. Wij willen graag
een toezegging dat deze “ouderwetse” afkoopregelingen hierna niet meer voorkomen.
8. Blz. 154, Pensioenen wethouders en wachtgeld regeling. Kan een wethouder bij niet goed
functioneren deze vergoedingen worden afgenomen/beperkt?
9. Blz. 155, Ontvangen gelden goedkope woningbouw. Waar worden deze op ingezet (project)?

Programmarekening (blz. 159-181)
Algemeen
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•
•

Niet zelfstandig leesbaar zonder voorafgaande stukken in de P&C cyclus. Advies belangrijkste
afwijkingen terug laten komen. De zogenaamde “grote klappers”.
Wellicht beginnen met de gespecificeerde tabel en totaal weglaten. Niet interessant, kan uit
de andere tabel worden gehaald d.m.v. tussentellingen met een kleine wijziging wat betreft
de mutaties reserves.

1. Blz. 159, U geeft aan dat zaken bij de najaarsnota nog niet waren voorzien. Gaat u de
uitdaging aan om de verschillen met de rekening steeds kleiner te maken? En wellicht %
afwijkingen vast te leggen bij de najaarsnota? Om te bevorderen dat er meer op lange termijn
wordt gestuurd?
2. Blz. 160, U geeft aan dat er in 2008 meer bijzondere en specifieke verklaringen zijn opgesteld
door de accountant. Waarom worden deze kosten niet toegerekend aan de
subsidies/projecten als het dit betreft?
3. Blz. 165, U geeft aan dat de plasticscheiding leidt tot minder inkomsten. Is dit inherent aan de
gekozen systematiek voor afvalinzameling (DIFTAR)? Kan er een keer een benchmark komen
of is die er, hoe wij ROVA‐gemeenten presteren onderling maar ook ten opzichte van andere
gemeenten met een andere inzamelaar?
4. Blz. 167, Leidt het JEKK en de jongerenwerker tot minder “overlast”? Ervaart de burger dit als
positief?
5. Blz. 168, Moeten wij ons in het kader van de overhevelen van de AWBZ naar de WMO zorgen
maken en zo ja op welk gebied?
6. Blz. 168, Voorzieningen gehandicapten. Worden aangepaste huizen voor zover het
huurhuizen zijn deze geregistreerd en wellicht hergebruikt voor de doelgroep? Mede kijkend
naar een mogelijke bezuiniging?
7. Blz. 177, Bruggen en duikers. Opvallend dat hier staat doorgeschoven naar 2010 en in de VJN
2010 staat dat het geld opeens ergens anders voor benodigd is. Dit geeft zorgen over de
planning van “onderhoud”. Wat gaat u daar aan doen?
8. Blz. 178. Openbaar groen. Meer opbrengsten wegens verkoop . Wellicht goed om te
vermelden dat dit ook incidenteel is en geen structurele opbrengst. Graag in volgende
rapportages benadrukken en niet alleen apart wegzetten in lijst.
9. Blz. 178, Riool en waterzuivering. Is er dan ook minder aangebeurd als er minder loonkosten
worden toegerekend? Of in het verleden teveel kosten aan toegerekend?
10. Blz. 179, U wist bij de Najaarsrapportage niet dat de extra baten zouden komen over 2007 en
2008? Hoe gaat u voorkomen dat het woord abuis (minimaal 2 maal geconstateerd)
verdwijnt?
11. Blz. 180, Als er meer deurwaarders worden ingezet komen deze lasten toch over het
algemeen ten laste van degene die niet heeft betaald? Waarom geen stijging batenkant?
Hfst. Incidentele baten en lasten

1. Blz. 183, Afschrijvingen versneld op wegen leidt toch in het algemeen tot structureel lagere
kapitaallasten? Of is dit omdat wegen toe waren aan een nieuwe opknapbeurt en de waarde
te hoog was?
Hfst. Overzicht kredieten
Algemeen: Sommige kredieten lopen al 5 jaar. Wordt het niet tijd om dit eens goed op te schonen?

•
•

Zitten 2 dezelfde bladen in namelijk 3 en 4 plus verderop een lege bladzijde. Neem aan dat
onze fractie nu de TAART heeft gewonnen?
Centrumplan Aalten (1e), naar wij hebben begrepen zijn er enkele kleine ingrepen gedaan.
Gaat u eigenlijk dit geld wel allemaal uitgeven? Wat betaalt het mkb mee?
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•

Herinrichting Herenstraat, in afwachting van ontwikkeling Estinea. In het kader van de
overheveling van de AWBZ naar de WMO wordt in andere dorpen geopperd met
grootschalige voorzieningen deze niet meer toe te staan. Hoe denkt u daarover?

Fractie Progressieve Partij Aalten‐ Dinxperlo
24 mei 2010
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Enkele vragen inzake de Jaarrekening 2009 gesteld door het CDA

Algemene opmerking:
De Jaarrekening voor bedrijven bestaat normalieter uit een Balans met toelichting
alsmede een Verlies en Winstrekening met toelichting met dito bijlagen
Waarom bij de gemeentelijke jaarrekening alleen een balans en geen met het
bedrijfsleven vergelijkbare verlies en winstrekening voor het inzicht; hoe is het
‘’echte’’ resultaat opgebouwd?
Bladzijde 11: het resultaat bedraagt €. 23.3 mio; de verkoopopbrengst Nuon €. 27.3 mio.
Waar is de overige €. 4.0 mio; is dat het verlies?
In 2009 is toegezegd een plan voor wat betreft de Nuon gelden te maken en in de
Raad te brengen; wanneer kunnen wij dat verwachten?
Bladzijde 12: saldokostenplaatsen ad. €. 260.000; welke saldokostenplaatsen?
Bladzijde 28: Wet Dwangsom: hoe pakt dit voor de burger uit op onder andere RO gebied?
Bladzijde 29: Bestuursondersteuning van €. 1.465 mio naar €. 2.613 mio; vanwaar deze
forse toename? Kunt u dit aantonen?
Bladzijde 34: Kunt u een tijdspad aangeven voor de diverse ‘’actuele’’ bestemmingsplannen
/ LOG genoemd onder I?
Zijn er inzake LOG ook concreet bijdragen vanuit de Provincie ontvangen?
Bladzijde 35: Woonvisie: Moeten er in 2009 / 2010 nog gemeentelijk verworven gronden
worden afgeboekt indien de te bouwen woningen volgens de Woonvisie substantieel
benedenwaarts worden aangepast?
Vooroverleg case-manager: ons bereiken berichten vanuit de samenleving dat bij
complexere aanvragen juist sprake is van het tegenovergestelde. Hoe verklaart u dit?
Bladzijde 41: Er is sprake van een verdubbeling van de lasten bouwvergunningen van
€. 985.000 naar €. 1.810.000; vanwaar?
Bladzijde 56/171:
Onderwijs:
vanwaar van 147. naar 418 en later weer 148.
Is deze globale €. 300.000 is heen en weer boeking / kruispost IHP?
Kunnen wij gelijktijdig met de jaarrekening in de toekomst ook het jaaroverzicht IHP
over het afgelopen jaar krijgen voor de vergelijking?
Is het noodzakelijk een aparte IHP te handhaven?
Bladzijde 69: Wat bedoelt het college met de zinsnede: Wij zijn een plattelandsgemeente
en de belangen van de agrariër worden steeds nadrukkelijker afgewogen?
Bladzijde 73: Handel / Markten:
de kleinere bedragen worden benoemd; echter niet de
forse post industrie van €. 2.5/ 2.6 mio?
Waarom verkoop gebouw middels deze post; zijn de gemeentelijke gebouwen geen
aparte balanspost zoals gemeentelijke gronden in uitbreidingsgebieden? Valt dit voor
de duidelijkheid en inzichtelijkheid niet te prevaleren?
Bladzijde 80: Waarom een forse toename wegen, straten e.d van €. 4.2mio naar €. 7.7 mio?
Bladzijde 83: Geen duidelijk overzicht in vergelijking tot bladzijde 181 en minimaal één
foutief bedrag derde kolom één na laatste bedrag (8.391 moet wellicht zijn 31.773?)
Zijn er meer verschillende bedragen? Wij kunnen en willen niet alle bedragen
controleren. Raad dient op hoofdlijnen te werken.
Bladzijde 147: Een toename van de personeelshypotheken; was de regeling niet gestopt?
Bladzijde 154: Waarom veel kort geld?
Bladzijde 168: WMO: de diverse posten gezamenlijk geven een zorgelijk beeld, is het niet
voor nu, dan in de toekomst. Kunnen wij de diverse soorten van zorg, hoe
noodzakelijk veelal ook, op termijn nog wel betalen zonder een te groot direct beslag
op onze algemene reserves te leggen?
Want bij een totale bate van €. 14.9 mio bedragen de totale uitgaven €. 25.9 mio.
Bladzijde 195 en verder: Graag de volgende keer een groter lettertype of een vergrootglas.
CDA / 26-05-2010
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Algemene vragen/ opmerkingen:
Nr Partij Vraag
1
PP
De leesbaarheid is sterk verbeterd met
name ook de cijferreeksen door het gebruik
van kleur.
2

PP

De kolomindeling: “primitieve raming,
raming na wijziging, werkelijk 2009 en
werkelijk 2008” is heel goed (ondanks de
bemerkingen over de mogelijke verschillen
2008/2009). Zo laten dus.

Antwoord
Fijn, maar het gebruik van kleuren kost
wel extra geld. Misschien dat we bij de
opmaak van de stoplichten nog een letter
in plaats van kleurtjes gaan gebruiken.
Door de nieuwe kostenverdeling gaan de
grote verschillen verdwijnen. We denken
ook na over de financiële toelichtingen op
hoofdlijnen en de aansluiting met de te
verklaren verschillen.

Maar aanvullen met een korte toelichting op
de belangrijkste afwijkingen en voor details
verwijzen naar de programmarekening.
3

PP

We zijn bezig met opzet prestatieindicatoren en kengetallen. Daarmee
wordt nog meer toelichting gegeven.
Aansluiting: Bij elk programma staat: wat is
de visie, waar is het vastgelegd en wat
hebben we gedaan/bereikt? In onze ogen
moet er nog meer aansluiting tussen die
onderdelen komen.
Voorbeeld: Programma Heerlijk Groen
Wonen (pag 33) staat onder het hoofdstukje
“wat is onze visie” bijv. de volgende zinnen:
“In de grote kernen zetten we in op het
creëren van woonzorggebieden” en
“Uiteraard dienen de woningen en wijken
duurzaam ontworpen, gebouwd of
heringericht te worden”en “ook dienen
nieuwe woningen
levensloopbestendig/aanpasbaar te worden
gebouwd”. Als dat zo opgeschreven wordt
zou de raad eigenlijk ook informatie moeten
krijgen over hoeveel woonzorggebieden er
waar gecreëerd zijn, welke wijken en
woningen duurzaam ontworpen, gebouwd
of ingericht zijn en hoe dan, en welke
nieuwe woningen allemaal
levensloopbestendig/aanpasbaar gebouwd
zijn. Als de raad daar geen informatie over
krijgt blijven de woorden onder “visie”een
beetje een slag in de lucht.

4

PP

Aansluiting najaarsnota. Als de
verantwoordingsinformatie in de
jaarrekening vergeleken wordt met de
verantwoordingsinformatie in de
najaarsnota, dan valt op dat ook hier
verschillen in de kolommen informatie zit. In
de najaarsnota wordt een
“tevredenheidkolom” opgenomen, maar we
kunnen in de jaarrekening niet controleren

Dit betreft Uw visie voor dat programma.
Ieder jaar maken wij een werkplanning
welke activiteiten wij op de diverse
onderdelen gaan doen. Die staan in de
kolom ‘Uitvoering in 2009’ van de diverse
Beraps(voorjaarsnota/zomernota en
najaarsnota).
Niet alle onderdelen uit de visie komen
jaarlijks als specifiek item in de
werkplanning terug.
Uw voorbeeld van programma 2 is
nadrukkelijk meegenomen bij de
opstelling van de Woonvisie. Daarin is
afgesproken dat de twee grote kernen als
woonservicegebieden worden gezien en
dat voor nieuwe woningbouwprojecten
ingezet gaat worden op extra
duurzaamheid en nultredenwoningen.
Ook komt er een regeling voor
goedkopere leningen via het SVn voor
duurzaamheidsinvesteringen. Die staan
als actie voor 2010 opgenomen.
Kortom uw visie is de leidraad voor het
opstellen van beleidstukken. Het is uw rol
om daaraan onze beleidsvoorstellen te
toetsen.

In de evaluatie is dit meegenomen.

Die tevredenheidskolom staat inderdaad
in de begroting en de Beraps. Echter die
tevredenheid heeft niet altijd een directe
relatie met de activiteiten die we in een
bepaald jaar voorgenomen hebben om te
doen.
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Nr
5

Partij
PP

6

PP

7

PP

8

PP

of die gehaald is.
Voorbeeld: Programma Heerlijk Groen
Wonen, punt 8 Kavels woningbouw. In de
najaarsnota staat: tevreden bij 5 kavels aan
zelfbouwers, 2 aan starters. Bij de kolom
uitvoering staat: evaluatie
kavelzoekendensysteem, verkoop kavels
IJzerlo en Lintelo. In de jaarrekening staat
dat “de beleidsregels voor uitgiften
bouwkavels”in maart 2010 worden
vastgesteld. Er is dus geen informatie over
de “tevredenheidscores” en op de keper
beschouwd zou het groen vakje rood
moeten zijn omdat het
kavelzoekendensysteem niet in 2009
gerealiseerd is. Er moet volgens ons dan
ook voor gewaakt worden om in de JR
veelal te verwijzen naar acties in het jaar
volgend op het rapportagejaar.

In uw voorbeeld hadden wij ons voor
2009 voorgenomen het evalueren van het
kavelzoekendensysteem en verkoop van
kavels in Lintelo en Ijzerlo. Welnu, het
afstappen van het
kavelzoekendensysteem is meegenomen
bij het opstellen van de Woonvisie en in
IJzerlo en Lintelo zijn kavels in de
verkoop. Dus wij zijn van mening dat we
in voldoende mate aan onze
voorgenomen acties van 2009 hebben
voldaan en het hebben stoplicht op groen
gesteld.

Vraag
Aansluiting toelichting en cijfers. Vooral bij
de onderdelen van de “toelichting op de
programmarekening”(vanaf blz. 157) is het
soms lastig de toelichting en de posten in
het cijfermatige lichtbruine gedeelte te
combineren. Dat komt hoofdzakelijk door
dat sommige verzamelposten op meerdere
onderdelen afwijkingen verklaard krijgen en
andere posten weer helemaal niet.
Voorbeeld: blz. 168: WMO valt uiteen in
subkopjes Huishoudelijke verzorging, eigen
bijdrage HV en AWBZ-begeleiding en WMO
Rolstoelvoorzieningen (?), vervolgens
worden de posten voorzieningen
gehandicapten, sociaal cultureel werk,
jeugdgezondheidszorg wel verklaard en de
posten (lasten) vreemdelingen,
kinderdagopvang, openbare
gezondheidszorg weer niet. Wellicht zou
ook hier een nummering en subnummering
helpen.
Elk programma geeft in par. 2 een
opsomming van de diverse beleidsnota’s.
Het zou heel mooi zijn als deze
beleidsnota’s in deze genoemde volgorde
ook op RIS zouden staan!
Ons wordt “indirect” nog wel eens verweten
“teveel” vragen te stellen. Hoe beter de
informatie hoe minder vragen en naar het
ambtelijk apparaat toe weet dat het stuk is
gelezen.
Ondanks dat de kleur functioneel is, willen
we graag weten wat het kostenverschil is
tussen zwart/wit uitvoeren en in kleur. Beter
zou zijn behoud van kleur en kijken naar
moderne toepassingen, dit zou ook voor de

Antwoord
Klopt, we zijn bezig met de evaluatie en
gaan de toelichting inderdaad beter laten
aansluiten op het te verklaren verschil.

We gaan hier met de griffie naar kijken.

Uiteraard is het prettig dat het gelezen
wordt. Maar de raad moet wel besturen
en toetsen op hoofdlijnen. Sommige
vragen gaan wel erg over de details.
De kosten voor het drukken van de
jaarstukken in kleur zijn circa € 1.500
hoger dan zwart/wit.
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gemeente Aalten progressie betekenen en
naar onze mening een positieve bijdrage
aan leveren aan ons imago. Hiervoor
verwijs ik graag naar de vraag 4 hieronder.
9

VVD
Zijn er voor € 2.005.000 extra afschrijvingen
in het jaar 2009 verantwoord?

9a

CDA

Algemene opmerking:
De Jaarrekening voor bedrijven bestaat
normaliter uit een Balans met toelichting
alsmede een Verlies en Winstrekening met
toelichting met dito bijlagen
Waarom bij de gemeentelijke jaarrekening
alleen een balans en geen met het
bedrijfsleven vergelijkbare verlies en
winstrekening voor het inzicht; hoe is het
‘’echte’’ resultaat opgebouwd?

9b

CDA

Bladzijde 195 en verder: Graag de volgende
keer een groter lettertype of een
vergrootglas.

Inleiding
Nr.
Partij
10
PP

11

PP

Vraag
Blz. 9:
U geeft aan onder het kopje verhuizingen
dat de balie- en loketfunctie zonder meer
als positief worden ontvangen. Kunt u
aangeven welke belanggroepen (burgers,
ambtenaren, bedrijfsleven) u hier
bedoelt?
Blz. 10:
U geeft aan dat het BAG-project tot grote
verbetering in de gegevenshuishouding
heeft geleidt. Kunt u aangeven waarom
het nog steeds voorkomt dat diverse
personen vanuit het verenigingsleven
worden benaderd door verschillende
afdelingen en niet bijvoorbeeld de
secretaris of algemeen contactpersoon?

Ja, wegen € 1.990.000 en bruggen en
duikers € 15.000

Op blz. 135 vindt u onze “Verlies en
Winstrekening” De presentatie is conform
een voorgeschreven model en hieruit
blijkt de opbouw van het saldo.

Antwoord
Niet alleen op de open dag werden
vele positieve reacties gehoord, maar
ook daarna van burgers aan de balie.

De benadering van diversie personen
in het verenigingsleven staat los van
de BAG registratie.
De BAG registratie is de eenduidige
registratie van de gebouwen met
daaraan de gekoppelde adressen.
Tevens worden er extra gegevens van
het gebouw waaronder bouwjaar en
oppervlakte en de status van het
bouwwerk geregistreerd. Doordat de
adressen gekoppeld zijn aan de
gebouwen en de status van een
bouwwerk wordt bijgehouden is er een
eenduidige gegevensset van adressen
en gebouwen Deze set gegevens
wordt zowel intern als extern voor
allerlei landelijke afnemers en
hulpdiensten gebruikt. Er is zo geen
twijfel welk adres bij welk object of
bouwwerk hoort. De BAG is daarmee
een algemene registratie.
Het benaderen van verschillende
personen binnen één vereniging door
diverse afdelingen staat los van de
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BAG maar heeft te maken met de
afstemming van de
contactpersoongegevens tussen
afdelingen onderling.
12

PP

13

PP

13a

CDA

13b

14

15

Blz.11:
U geeft aan dat in de loop van 2010 de
verspreiding van papier fasegewijs wordt
gereduceerd. Wij hopen dat dit ook voor
raads- en commissieleden geldt. Zou het
mogelijk zijn om te onderzoeken of we
voor het einde van deze raadsperiode
over kunnen gaan op e-padreaders ?
Blz. 11:
U geeft aan dat het positieve resultaat
enkel en alleen komt door de verkoop
aandelen NUON. Dit is jammer, zou u als
organisatie in het geheel niet altijd
moeten kijken hoe iets slimmer en
goedkoper kan?
Bladzijde 11: het resultaat bedraagt €.
23.3 mio; de verkoopopbrengst Nuon €.
27.3 mio. Waar is de overige €. 4.0 mio; is
dat het verlies? In 2009 is toegezegd een
plan voor wat betreft de Nuon gelden te
maken en in de Raad te brengen;
wanneer kunnen wij dat verwachten?

Of i-pads? We gaan daar naar kijken of
dit een goede oplossing is en een
bezuiniging.

CDA

Bladzijde 12: saldokostenplaatsen ad.
€. 260.000; welke saldokostenplaatsen?

Op de hulpkostenplaats kapitaallasten
worden de werkelijke rente en
afschrijvingslasten geboekt. Omdat wij
aan bijna al onze investeringswerken
een vast percentage van 4% rente
toerekenen, ontstaat hier een verschil.
Dit verschil wordt geboekt op het
product Saldo van kostenplaatsen (zie
ook blz. 182)

PP

Blz.17:
De demografische gegevens ten opzichte
van 2008 leiden tot de conclusie dat
Aalten aan het vergrijzen is. Dit wisten we
natuurlijk al, maar gaan we nu ook iets
doen met die info? Graag verwijs ik naar
een artikel in de Intermediair van 20 mei
2010 genaamd : “Vergrijzing leidt tot
krimp van de woningmarkt”.

PP

Blz. 17: Kerngegevens
Ook neemt het aantal
bijstandgerechtigden toe. Wat is de
verwachting voor de komende 5 - 10 jaar?

Jazeker, dat doen we ook. Maar die
feiten zitten uiteraard al in de begroting
en geven dus geen verschil met de
jaarrekening.

Ja, ook in de najaarsnota vindt u dit
terug.

Uiteraard doen we daar wat mee. In de
Woonvisie 2010 tot 2020 is daar al
rekening mee gehouden ten aanzien
van de woningmarkt. Ook op andere
beleidsvelden kijken we naar deze
gevolgen en gaan die in nieuwe
beleidsvoorstellen verwerken.
Het is al lastig om 1 jaar vooruit te
kijken, laat staan 5 tot 10 jaar. De
bijstandsvolume is afhankelijk van tal
van factoren waaronder de
arbeidsmarkt, de economische situatie,
gewijzigde wetgeving (bijv. inperking
duur WW of aanscherping
WIA/Wajong), beschikbare reintegratiebudgetten etc. Wel kan
geconstateerd worden dat 80% van het
huidige WWB bestand in fase 4 zit,
zeer langdurig werkloos is en (bijna)
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niet bemiddelbaar is naar betaalde
arbeid. Kijkend naar de huidige situatie
is de verwachting dat het aantal
bijstandsuitkeringen de komende jaren
gemiddeld licht gaat stijgen.

Programma 1: Burger, Bestuur en Veiligheid
Portefeuillehouder: G. Berghoef
Afdelingshoofd:
G.J. van Vliet
Programmamanager: B. Wolsink
Nr
16

17

18

Partij
PP

PP

PP

Vraag
Blz. 23:
U geeft aan dat er een vlotte en correcte
(digitale) dienstverlening via herkenbare en
toegankelijke communicatielijnen er bij
hoort. Ook moet er nog scholing voor
plaatsvinden. Moedig dat de organisatie
aangeeft er nog niet te zijn. Graag horen wij
wat de verwachte specifieke kosten zijn en
hoe dit de komende raadsperiode zijn
gestalte krijgt.
Blz. 23, punt 2:
Centrale huisvesting. Graag horen wij
wanneer dit onderwerp voorlopig (eerste 10
jaar) officieel wordt afgerond en uit de P&C
cyclus verdwijnt.

Blz. 24, punt 5:
Bij samenwerking zal het de komende tijd
gaan om samen te werken met de
buurgemeenten, Provincie, Waterschap en
burgers (incl. bedrijfsleven). Kunt u
aangeven hoe dit in de komende P&C
stukken gestalte gaat krijgen?

19

PP

Blz. 25, punt 9:
U geeft aan telefonische bereikbaarheid
tijdens de kantooruren. Dat is volgens de
algemene richtlijn tussen 8 uur ’s morgens
en 5 uur ’s middags. Wij zijn verheugd dat u
dus ook tussen de middag voor de
“werkende” burger telefonisch bereikbaar
bent. Is dit een juiste conclusie?

20

PP

Blz. 25, punt 12:

Antwoord
Deze scholingskosten komen ten laste
van het reguliere scholingsbudget. Als er
in een bepaald jaar een bijstelling nodig
is, wordt dit in de betreffende tussentijdse
rapportage opgenomen en toegelicht. Het
gaat overigens niet alleen om directe
externe scholingskosten, maar ook om
zaken als coaching door de
leidinggevende, leren van elkaar en
training on the job.
De initiatieven voor centrale huisvesting in
termen van nieuwbouw worden voorlopig
in de ijskast geplaatst. Bij centralisering
van de huisvesting gaat het echter niet
alleen om nieuwbouw. Er kunnen zich ook
andere mogelijkheden aandienen, die
leiden tot betere huisvesting, minder
gebouwen en lagere kosten. Om die
reden heeft de huisvesting van de
gemeentelijke organisatie onze blijvende
aandacht. Om verwarring te voorkomen
zullen we in de programmabegroting 2011
een duidelijker omschrijving van de
verschillende begrippen hanteren.
De samenwerking met andere
organisaties heeft onze blijvende
aandacht, met name als er voordelen zijn
op het gebied van o.a. betere
dienstverlening of kostenbeheersing. Via
de normale weg wordt u geïnformeerd
over concrete vorderingen.
De telefonische bereikbaarheid tijdens
kantooruren houdt in van 8.30 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 16.30 uur. In het
kader van de ombuigingen die ons te
wachten staan zullen de openingstijden
en het totale dienstverleningsconcept
onderwerp van discussie zijn.
Uitgangspunt is een zo goed mogelijke
dienstverlening aan de burger tegen
aanvaardbare kosten.
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21

PP

Onlangs hebben wij vernomen van een
jeugdbrandweer bij de gemeente
Scherpenzeel. Dit initiatief leidt tot een
betere doorstroming naar de vrijwilligers.
Heeft onze brandweer ook zoiets en zo nee
is het dan misschien goed om eens te
informeren?

Nog niet, wel zijn er eenmalige initiatieven
geweest om de jeugd meer te betrekken
bij de vrijwillige brandweer. Wij zullen uw
voorstel doorgeven aan het
brandweercluster BWAO.

Blz. 26, punt 13:
Kunnen wij een onderzoek doen naar het
veiligheidsgevoel? De door de PP onlangs
gehouden denktank “Jongeren en Europa”
heeft aangegeven dat jongeren zich onveilig
voelen met uitgaan. Denk aan fietsen naar
de Radstake. Bent u van plan hier iets mee
te doen?

Een onderzoek is uiteraard mogelijk. We
zullen bezien wat de mogelijkheden nog
zijn om een dergelijk onderzoek mee te
nemen in de beleidscyclus van onze
veiligheidsplannen. Tevens moet met de
betrokken partners (politie, om etc. )
bepaald worden welke doelgroepen wij
willen benaderen en welke informatie wij
specifiek willen hebben.
Tevens moet het uiteindelijk een
meerwaarde hebben naast het
cijfermateriaal dat wij jaarlijks krijgen van
de politie.
Ook door de Jeugdraad is dit probleem
reeds op de agenda gezet. De gemeente
is met jongerencentrum i’Varca en politie
al over dit onderwerp in gesprek.
Positieve uitkomsten en resultaten van
deze samenwerking kunnen uiteraard ook
worden toegepast op de routes naar
andere uitgaansgelegenheden voor
jongeren.

Nr
22

Partij
PP

Vraag
Pag 26, punt 13:
Fietsendiefstallen. In 2009 geen
verdere actie ondernomen. Wel een
heel verhaal over de plannen in 2010.
Vanwege de leesbaarheid dit niet
opnemen. Stoplicht op oranje.

23

PP

Blz. 27-28:
Hoe zit het met de voortgang van de
samenvoeging van de brandweer nu er
een akkoord is met VNG?

24

PP

Blz. 26, punt 14:
Kunt u aangeven hoe wij scoren op
handhavinggebied ten opzichte van de
ons omliggende gemeenten?

Antwoord
Vanwege het ontbreken van concrete
actie in 2009 meenden wij er goed aan te
doen aan te geven dat er in 2010 wel
activiteiten worden ontplooid. Bij dit
onderwerp gaat het niet alleen om
antifietsdiefstal projecten. Om die reden
en vanwege de voorgenomen concrete
activiteiten in 2010 is het stoplicht op
groen gezet.
De opgelopen vertraging vanwege het
vastlopen van de CAO-onderhandelingen
is uiteindelijk nog meegevallen. We gaan
er vanuit dat de beoogde ingangsdatum
van 1 januari 2011 nog haalbaar is.
Ten opzichte van de omliggende
gemeenten scoren wij goed. De planningen controlecyclus voor de handhaving is
gesloten, er zijn duidelijke
procesbeschrijvingen en er vind een
goede borging plaats (papier). Verder
blijkt uit de audit 2009 van de provincie
Gelderland van verschillende dossiers dat
de kwaliteit van de milieuhandhaving op
peil is (praktijk). Omliggende gemeenten
scoren vooral in praktische zin een
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25

PP

Blz. 28:
U geeft aan dat organisatie wordt
gestuurd etc. Een door ons veel
gehoorde klacht is dit met name acties
voor verenigingen elke keer weer moet
worden voorzien van een nieuwe
vergunning en er incidentele actie van
anderen tussen komen. Nu zijn er een
aantal verenigingen die elk jaar
dezelfde actie hebben. Leg deze data
vast in overleg voor de komende 4 jaar
en bespaar hiermee tijd van de
gemeente (dus uren) en overlast voor
de actieve burgers/vrijwilligers. Hoe
denkt u daar over?

26

PP

Blz. 28:
U geeft aan dat een fors aantal
medewerkers heeft geholpen met de
inenting. Hoort dit bij de gemeentelijk
taken?

26a

CDA

Bladzijde 28: Wet Dwangsom: hoe
pakt dit voor de burger uit op onder
andere RO gebied?

voldoende maar op papier is nog niet
alles gerealiseerd.
Afgelopen jaar is door de gemeente
nieuw evenementenbeleid vastgesteld.
Hiermee is een regulering doorgevoerd.
Hoofdpunten hierbij zijn dat kleine
evenementen tot 200 deelnemers geen
vergunning meer nodig hebben maar met
een melding kunnen volstaan. Grote
evenementen met een professionele
organisatie krijgen een meerjarige
vergunning (3-jarig) die slechts aangepast
moet worden bij substantiële wijzigingen
van de activiteiten of invulling hiervan.
Voor de overige groep aanvragers
worden verdere
dereguleringsmogelijkheden onderzocht;
hierbij moet gedacht worden aan
kennisgevingen i.p.v. meldingen of
meldingen i.p.v. vergunningen.
Vergunningverlening is niet alleen ten
gunste van de aanvrager maar ook van
de omwonenden of andere betrokkenen.
Vrijgave kan tot meer klachten of andere
ongewenste acties leiden.
Ja. WMO (voorheen onderdeel Wet
Collectieve Preventie Volksgezondheid)
Het landelijke inentingsprogramma
voorzag er in dat vaccinatiemiddelen en –
personeel door de rijksoverheid werden
verzorgd, de organisatie op lokaal niveau
werd als verantwoordelijkheid van de
gemeenten gesteld. Om de doorstroming
op zowel de parkeerplaats als in de
inentingslocatie te garanderen is eigen
personeel ingezet. Het effect hiervan was
dat er op beide inentingsdagen nagenoeg
geen wachttijden zijn geweest, dit in
tegenstelling tot veel andere gemeenten.
Ook hebben wij veel positieve reacties
ontvangen over de wijze van organisatie

Deze wet geldt voor alle beslissingen op
aanvragen en beslissingen op bezwaar.
De wet geldt niet voor ambtshalve
beslissingen. Ook besluiten van
algemene strekking vallen niet onder
deze wet.
Als de wettelijke termijn om een besluit te
nemen is verstreken, kan de burger de
gemeente in gebreke stellen. Beslist de
gemeente dan niet binnen 14 dagen dan
is er een dwangsom verbeurd.
De dwangsom bedraagt de eerste 14
dagen € 20 per dag, de daaropvolgende
veertien dagen € 30 per dag en de
overige dagen € 40 per dag. De maximale
looptijd is 42 dagen en de maximale
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dwangsom bedraagt dus € 1260.
Tot nu toe hebben wij nog geen kosten
voor dergelijke dwangsommen gemaakt.

27

28

28a

PvdA

PvdA

CDA

Blz. 24:
Betekent een uniforme procedure voor
meldingen woonomgeving en klachten
ook een snellere Aktie richting burger?
Kunt u voorbeeld(en) geven hoe dit in
de praktijk werkt?

Blz. 26:
Hebt u zich bij de opstelling en de
ondertekening van het lokaal
veiligheidsmanagement met betrekking
tot de onveilige situatie rondom de
stationsomgeving onvoldoende
gerealiseerd dat verwerving van het
stationsgebouw noodzakelijk is om
verbeteringen door te kunnen voeren?
Hoe verder?
Bladzijde 29:
Bestuursondersteuning van €. 1.465
mio naar €. 2.613 mio; vanwaar deze
forse toename? Kunt u dit aantonen?

Ja. In de nieuwe procedure is er een
rechtstreekse doorzending vanuit het
Document Managementsysteem naar de
behandelaars, die dit digitaal kunnen
afhandelen. De indiener van de melding
krijgt per omgaande een
ontvangstbevestiging en de
afhandeltermijn wordt centraal bewaakt.
Destijds waren wij er ons ook terdege van
bewust dat verwerving van groot belang
zou zijn. Op het moment wordt intensief
overlegd gevoerd met de eigenaren van
het stationsgebouw. Aanpassingen in de
openbare ruimte worden doorgevoerd.

In 2009 is een voorziening ingesteld voor
oud personeelsleden.

Programma 2: Heerlijk Groen Wonen
Portefeuillehouder: T. Kok
Afdelingshoofd:
H. van Rhijn
Programmamanager: C. Snels
Nr
29

Partij
PP

30

PP

30a

CDA

Vraag
Blz. 33:
U geeft aan ruimhartig bieden van
mogelijkheden. Dit is een erg brede
definitie. Geeft u hiermee ook aan dat dit
soms ten koste gaat van woongenot van
anderen en ten kosten van natuur?
Blz. 34, punt 1:
Kunt u aangeven of er samengewerkt wordt
met andere gemeenten om een grote
biogasinstallatie te realiseren op een
regionaal bedrijventerrein? Dit mede naar
aanleiding van de informatieavond van de
gemeente Oude IJsselstreek onlangs.
Bladzijde 34:
Kunt u een tijdspad aangeven voor de
diverse ‘’actuele’’ bestemmingsplannen /
LOG genoemd onder I?
Zijn er inzake LOG ook concreet bijdragen
vanuit de Provincie ontvangen?

Antwoord
U citeert uit de Visie van de Raad. Wij
hebben dus van U de opdracht om dit uit
te voeren. Uiteraard wegen wij in
voorkomende situaties alle belangen,
maar wel vanuit een duidelijke opdracht
van Uw Raad.
Er vindt binnen de regio een
gedachtewisseling plaats om een grote
biovergistingsinstallatie op een regionaal
bedrijventerrein te realiseren. Dit past
ook binnen het beleid dat de provincie
voorstaat. Of het ook daadwerkelijk tot
realisatie komt is mede afhankelijk van
een initiatiefnemer die dit wil ontwikkelen.
Voor het LOG Lintelo wordt op dit
moment gewerkt aan de planmer en een
ontwerp van een bestemmings- en
beeldkwaliteitsplan. Het is een complexe
materie en daarom vraagt de
voorbereiding meer tijd dan aanvankelijk
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voorzien. Er wordt gestreefd naar een
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in september 2010,
zodat de behandeling door de raad kan
plaats vinden in het eerste kwartaal van
2011.
Voor het LOG zijn inderdaad bijdragen
ontvangen voor het visietraject. De
kosten van de PLANMER en het
bestemmingsplan zijn voor rekening van
de gemeente.
30b

CDA

Bladzijde 35: Woonvisie: Moeten er in
2009 / 2010 nog gemeentelijk verworven
gronden worden afgeboekt indien de te
bouwen woningen volgens de Woonvisie
substantieel benedenwaarts worden
aangepast?
Vooroverleg case-manager: ons bereiken
berichten vanuit de samenleving dat bij
complexere aanvragen juist sprake is van
het tegenovergestelde. Hoe verklaart u dit?

31

PP

32

PP

Blz.35, punt 5:
Wanneer exact kan de Welstandsnota
worden verwacht?
Blz. 35, punt 6:
Het lijkt erop dat in de tekst staat dat er veel
aanvragen zijn die niet in de voorschriften
van de bestemmingsplannen passen en dat
daarom ontheffingen moeten worden
verleend of bestemmingsplanwijzigingen
worden doorgevoerd. Wat is dan nog de
zekerheid van een bestemmingsplan?

33

PP

34

PP

Blz.35, punt 7:
U geeft aan dat men casemanagers door
aanvragers als prettig wordt ervaren. Een
suggestie is om dat ook te delen met
andere gemeenten, om weer eens positief
te “scoren”. Is dit een idee?
Blz. 36, punt 11:
Kijkend naar vraag 1 over bladzijde 17 in de
jaarrekening is het niet zaak om pas op de
plaats te maken met aankopen van
woningbouwgronden? En eerst bestaand

Binnen afzienbare termijn gaan wij u
(vertrouwelijk) informeren over alle op
stapel staande woningbouwplannen.
Vervolgens moeten er inderdaad keuzes
gemaakt worden omtrent invulling en
doorgaan van deze plannen in relatie tot
de Woonvisie. In het najaar zal u
daarover een voorstel worden
aangeboden.
Dergelijke berichten hebben ons niet
bereikt. Indien er klachten zijn over het
case management horen wij dat graag
van betrokkenen om daar dan direct op
in te kunnen spelen.
De nieuwe welstandsnota wordt in
september (uiterlijk oktober) aan de Raad
ter vaststelling aangeboden.
Het gaat in de meeste situaties om
bouwplannen voor uitbreidingen van
woningen en bijgebouwen in de
bebouwde kommen. De verouderde
bestemmingsplannen sluiten niet aan bij
de huidige inzichten qua
bouwmogelijkheden voor deze
bouwwerken. Hierdoor zijn relatief veel
ontheffingen nodig. Deze ontheffingen
zijn of gebaseerd op de
ontheffingsbepalingen uit die
bestemmingsplannen of op de
beleidsregels artikel 3.23 Wro. De
bouwmogelijkheden uit deze
beleidsregels worden ook opgenomen in
de nieuwe (actualiserings)
bestemmingsplannen. Hierdoor zijn dus
op termijn veel minder ontheffingen nodig
en is het ruimtelijk beleid in de
bestemmingsplannen vastgelegd.
Deze manier van werken is tijdens het
regio overleg Bouw- en woningtoezicht
met de buurgemeenten gedeeld.

Voor de woningmarkt worden nog binnen
Kobus III, Barlo, de Haart en de Heurne
gronden verworven. De aankopen binnen
Kobus III zijn mede noodzakelijk in
verband met de aan te leggen 2e
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exploitaties af te wikkelen en te verkopen?

ontsluitingsweg en de fietsverbinding
naar het centrum. Deze plannen passen
binnen de onlangs vastgestelde
Woonvisie en strekken zich uit over een
lange exploitatieperiode.
Verder worden de vrijkomende
schoollocaties in Dinxperlo nog
ontwikkeld. Ook deze locaties passen
binnen de Woonvisie.
De proef moet nog worden geëvalueerd,
maar het is al wel duidelijk dat er relatief
veel wordt ingezameld (ongeveer 675 kg
per maand). De risico’s worden
meegenomen in de evaluatie.

35

PP

Blz. 37, punt 14:
Er wordt melding gemaakt van een proef
met Scouting Aalten inzake
metaalinzameling. Hoe gaat dit verder? Wat
zijn de risico’s voor de vereniging en de
gemeente?

Nr
36

Partij
PP

Antwoord
Voor de wijze van inzamelen behoeft de
afvalstoffenverordening niet te worden
aangepast (zoals bij het stoppen van de
gft-inzameling in het buitengebied), dus is
dit een aangelegenheid van het College.

37

PP

Vraag
Blz 37, punt 14:
Kunt u nog eens uitleggen waarom in uw
ogen een besluit om papier apart in blauwe
containers te gaan inzamelen geen
discussie/besluitvorming in/door de raad
behoeft?
Blz. 38, punt 15/16:
Wanneer worden woorden nu eens
omgezet in daden? Gaat u ook een
infoavond organiseren zoals omliggende
gemeenten en daarna serieuze stappen
nemen?

38

PP

Blz. 38, punt 15/16:
In welk kader met welk doel is er 500,
betaald aan Oxfam Novib, waarom wordt
dat apart vermeld?

De gemeente Aalten doet mee aan de
actie FietsenScoort! In totaal hebben 37
deelnemers in 2009 in totaal 55.119
woon-werk kilometers per fiets afgelegd
wat goed was voor een sponsorbedrag
van € 551,19.

39

PP

Blz. 39, punt 19:
VAB beleid: “Duidelijkheid over de
mogelijkheden die de regeling biedt”. Moet
de raad die duidelijkheid niet geven?

40

PP

Blz. 39, punt 21:
Graag uitleg waarom er geen aanwijzingen
hebben plaats kunnen vinden

De gemeenteraad heeft in de
bestemmingsplannen Buitengebied de
kaders voor het VAB beleid vastgelegd.
In zoverre biedt de raad dus
duidelijkheid.
De verdere verduidelijking van dit beleid,
binnen deze kaders, is onze
bevoegdheid.
Het Gelders Genootschap had in 2009 op
een gegeven moment onvoldoende
mankracht beschikbaar om onze
opdracht uit te voeren en heeft uitstel
gevraagd. Vandaar de vertraging.

Communicatie vindt plaats wanneer dat
nodig is. In de afgelopen tijd is dit
geweest over de ‘Subsidieverordening
Achterhoek Bespaart 2009/2010’ en het
‘Klimaatstraatfeest’. Afgesproken is om
serieuze klimaatprojecten uit te voeren.
Deze staan beschreven in het
Klimaatprogramma 2009 – 2012. Het
organiseren van een informatieavond
maakt daar geen onderdeel van uit. Per
project (en verschillende invalshoek voor
duurzaamheid) worden de diverse
doelgroepen hiervoor apart benaderd.
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40a

CDA

Bladzijde 41: Er is sprake van een
verdubbeling van de lasten
bouwvergunningen van €. 985.000 naar €.
1.810.000; vanwaar?

Dit heeft volledig te maken met de
overheadkosten. Zie toelichting op blz.
157

Programma 3: Betrokken Zorg en Samenleving:
Portefeuillehouder: H. Rijks
Afdelingshoofd:
J. van der Brug
Programmamanager: L. Boessenkool

Nr
41

Partij
PP

Vraag
Blz. 45, punt 1:
Graag aangeven wanneer de resultaten van
de evaluatie de Raad zullen bereiken.
Wellicht heeft de Raad ook nog enkele
vragen?

Antwoord
Er is nog geen harde planning. De raad
zal zeker om input worden gevraagd. Het
is de bedoeling de raad in de eerste
maanden van 2011 een beleidsverslag
aan te bieden betreffende de uitvoering
van het minimabeleid in 2010.

42

PP

Blz. 46, punt 3:
“Meerdere stichtingen ontvangen een
subsidie vanuit de WMO (vh AWBZ)”, welke
zijn dat, heeft dat met de zgn.
pakketmaatregel te maken, is dit voldoen,
ergens (blz 168) staat ook dat er van de
40.000 een bedrag van 30.000 is
overgebleven. Hoe zit dat?

43

PP

Blz. 47, punt 8:
Wordt er overwogen ook in het kader van
bezuinigingen om het peuterspeelzaalwerk
op termijn over te laten vloeien in de
Kinderopvang of een vergaande
samenwerking? Hiervan is een voorbeeld
tot onze beschikking.

Bij de komst van de Wmo op 01-01-2007
werd naast de Hulp bij het huishouden
ook de rechtstreekse subsidie vanuit de
AWBZ aan een aantal organisaties
overgeheveld: VIT, St. Client.initiatieven,
Buddyzorg, Ziezo.
Deze subsidiëring heeft inderdaad met de
pakketmaatregel te maken. In 2009 is de
pakketmaatregel uitgevoerd (betreft
afbouwverstrekking aan clienten);
hiervoor ontvangt de gemeente een
financiële compensatie. Het is correct dat
er een bedrag is overgebleven van
€30.000. Dit bedrag is gereserveerd.
Mede ten aanzien van de besteding van
deze middelen zal beleid worden
ontwikkeld, o.a. in samenwerking met de
Wmo-raad en MEE.
De voor- en nadelen van samenwerking
tussen of samengaan van
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is
onderwerp van gesprek tussen
betreffende partijen. Veel zal hierbij
afhangen van de inwerkingtreding van de
Wet OKE (Ontwikkelingskansen door
kwaliteit en educatie). Zolang de wijze
van financieren tussen kinderopvang (rijk
via belastingdienst) en
peuterspeelzaalwerk (gemeentelijke
subsidie uit algemene middelen) niet
landelijk wordt geharmoniseerd en er
geen wettelijk voorgeschreven
kwaliteitseisen liggen voor VVE binnen
(commerciële) kindercentra is er
onvoldoende basis c.q. zekerheid voor
het samenvoegen van beide
opvangsoorten. Het rijk verwacht daarbij
ook van de gemeenten dat voormalige
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44

PP

Blz. 47, punt 10:
Graag uitleg waarom verdere
herstructurering afhankelijk is van een
nieuw gebouw. Kunt u dit aantonen met
voorbeelden?

45

PP

Blz. 48, punt 12:
U geeft aan dat 1 van de taken is het
ondersteunen van mantelzorgers en
vrijwilligers door Sociaal Cultureel Werk.
Kunt u aangeven of dit dezelfde
perso(o)nen blijven doen? Er zijn een
aantal voorbeelden beschikbaar die
betwijfelen of dit mogelijk is.

46

PP

Blz. 48, punt 16:
Wij snappen nog steeds niet dat
samenvoeging van 2 organisaties tot extra
structurele kosten leidt. De dubbele zaken
zouden er uit moeten gaan en tot besparing
leiden. Graag uitleg.

47

PP

Blz. 49:
Hoe garandeert de ISWI de kwaliteit van de
inburgeringtrajecten? Eigen ervaring van
leden binnen de partij geeft aan dat het
beter is mensen het zelf te laten betalen
met een terugbetaling bij het voldoen aan
de voorwaarden. Hoe adequaat is de
voorziening? Welke resultaten behalen we?

reguliere subsidiegelden voor het
peuterspeelzaalwerk, die vrijvallen
vanwege de rijksbijdrage in een landelijke
kwaliteitsimpuls voor de
peuterspeelzalen, in principe
geherinvesteerd moeten worden in de
voor- en vroegschoolse educatie.
Bezuinigingsoverwegingen spelen in deze
discussie om die reden geen directe rol.
Het Dienstverleningsconcept is al langere
tijd onderwerp van gesprek. Als volgens
een nieuw concept moet worden gewerkt
(bijv. een frontoffice waaraan alle
publieksvragen van de gehele organisatie
kunnen worden gesteld en zo mogelijk
worden afgehandeld) dan zal dat niet aan
de huidige (beperkte) Publieksbalie
kunnen. Dit is een consequentie van de
ruimtelijke beperkingen van de huidige
huisvesting aan de Stationsstraat.
Nee, dat kan op dit moment niet. Eén en
ander is afhankelijk van de uitkomsten
van de overdrachtsfusie en daarmee het
proces van harmonisatie en verdere
opschaling/professionalisering van het
SCW zoals die momenteel loopt.
Uiteraard zal bij de invulling van functies
binnen de nieuwe stichting voor SCW
nadrukkelijk worden bezien of de
competenties van het bestaande
personeel aansluiten bij de (nieuw
geformuleerde) functievereisten.
De insteek voor de samenvoeging is geen
efficiencywinst of streven naar
schaalvoordeel, maar het optuigen van
een professionele en gemoderniseerde
stichting die ‘WMO-proof’ is. Naast de
organisatorische eenwording zal, zoals u
ook uitgebreid is geschetst in het aan u
ter inzage gelegde rapport “Dynamiek
door mogelijkheden”, tevens oplossing
gevonden moeten worden voor
bijvoorbeeld de geconstateerde
kwetsbaarheid in de bestuurlijke en
personele continuïteit.
De kwaliteitseisen zijn opgenomen in het
bestek. Dit is een toetsingskader. Als de
gemeente verplicht is een inburgeringstraject aan te bieden, dan mag wettelijk
alleen een eigen bijdrage gevraagd
worden. De trajecten worden duaal
aangeboden, dus naast inburgering ook
participatie gericht op betaald werk. Het
betreft hier een adequate voorziening. Het
resultaat is dus (financiële)
zelfredzaamheid.
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Programma 4: Aalten Educatief
Portefeuillehouder: H. Rijks
Afdelingshoofd:
J. van der Brug
Programmamanager: W. Jansen
Nr
48

Partij
PP

Vraag
Blz 55, punt 4:
Ter correctie de uitvoering is al begonnen
in de lente. De vraag is wat bedoeld wordt
met “in principe” is de uitvoering voor een
langere periode gewaarborgd. Ook bij dit
punt verwijs ik naar het bewuste artikel in
Intermediair. Moeten we niet eens
nadenken over minder locaties op termijn (
10 a 20 jaar)? Ook kijken naar de afname
van de jeugd en komende vergrijzing?

48a

CDA

Bladzijde 56/171:
Onderwijs:vanwaar
van 147. naar 418 en later weer 148. Is
deze globale €. 300.000 is heen en weer
boeking / kruispost IHP?
Kunnen wij gelijktijdig met de jaarrekening
in de toekomst ook het jaaroverzicht IHP
over het afgelopen jaar krijgen voor de
vergelijking?
Is het noodzakelijk een aparte IHP te
handhaven?

Antwoord
Betreft aanpassing nevenvestiging
Schaersvoorde Dinxperlo ad €. 1 mln:
Bedoeld wordt dat het gemeentebestuur
haar verantwoordelijkheid heeft genomen
om qua huisvesting de continuïteit te
waarborgen. Voor de onderwijsinhoudelijke kant van de zaak heeft de
wetgever de verantwoordelijkheid bij het
schoolbestuur gelegd. In gezamenlijk
overleg met het schoolbestuur is voor
deze oplossing gekozen. De bezetting op
de middellange termijn van alle locaties
voor het voortgezet onderwijs binnen
onze gemeentegrenzen rechtvaardigen
thans het genomen besluit.
Leerlingenverloop naar VO-scholen
buiten onze gemeentegrenzen valt buiten
onze competentie.
Gemeenschappelijke baten en lasten
onderwijs:
Het genoemde verschil tussen raming en
kosten/baten heeft geen betrekking op
het IHP, maar op mutaties in het kader
van het Onderwijsachterstandenbeleid. In
de Najaarsnota zijn zowel baten als
lasten verhoogd met eenzelfde bedrag.
De feitelijke mutaties zijn niet in 2009
verantwoord. De afwikkeling van de OABperiode 2006/2010 vindt plaats in de
jaarrekening 2010.
IHP:
De jaarlijkse IHP-mutaties worden
verwerkt in de jaarrekening. Het
dekkingsplan wordt periodiek geëvalueerd middels een separate rapportage.
De toepassing en status van het IHP incl.
dekkingsplan is destijds een bewuste
keuze geweest, mede gezien de majeure
projecten uit het laatste decennium.
Zodra de huisvestingsprojecten in
Dinxperlo zijn gerealiseerd, zal deze
beleidslijn worden geëvalueerd, waarbij
herziening zeker niet wordt uitgesloten.
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Programma 5: Ontspanning en Toerisme
Portefeuillehouder: T. Kok
Afdelingshoofd:
J. van der Brug
Programmamanager: N. Jansen
Nr
49

Partij
PP

Vraag
Blz. 60, punt 2:
U geeft aan professionalisering van de
gemeentebrede marketing. Gaan we dit zelf
doen? Of laat u dit aan de bedrijven e.d.
over en faciliteert u?

50

PP

Blz. 61, punt 3:
Graag aangeven of we de atletiekbaan wel
moeten aanleggen. Kun u ook aangeven
hoeveel leden de vereniging heeft? Dit in
relatie tot andere investeringen in
verenigingen en wellicht eens over de
(gemeente) grens kijken voor mogelijke
samenwerking op dit gebied. Proefproject?

51

PP

Blz. 63:
Hoe zit het nu precies met de privatisering
van AZSV ten opzichte van DZSV? Hoeveel
investeringen worden er nu nog verwacht in
sportvelden en is dit nog te financieren?

52

PP

Blz. 64:
Gemeenschapshuis de Pol, krijgen we nog
een voorstel in deze?

53

PP

Blz. 65:
Is het juist dat de post “Groene sportvelden”
lager wordt of verdwijnt bij privatisering? Dit
leidt tot een redelijk grote bezuinigingspost.

Antwoord
Wij laten dit aan de toeristische
organisaties (VVV’s) over en faciliteren
door middel van subsidie met prestatieafspraken. Uit het overleg met de
toeristische organisaties in onze
gemeente (VVV’s en vml. St. Bredevoort
Boekenstad) komt voort dat de VVV
nieuwe stijl gebruik zal gaan maken van
een gemeentebrede
marketingmedewerker.
AVA ’70 heeft momenteel de beschikking
over zo’n 320 leden. Kijkende naar
sporttechnische argumenten is het
verzoek van AVA legitiem te noemen. De
benodigde investering maakt het lastig
om op dit moment een uitspraak te doen
over definitieve doorgang van dit project.
Uiteindelijk zal in dit kader politieke
(raads)besluitvorming moeten
plaatsvinden.
Bij DZSV is er sprake van een algehele
privatisering, terwijl er bij AZSV - tot
dusverre - sprake is van gedeeltelijke
privatisering, zijnde de privatisering van
1,25 veld.
Ons is bekend dat er nog een aantal
wensen liggen ten aanzien van de
sportaccommodaties, in concreto een
verzoek van AZSV voor de oplossing van
de veldenproblematiek, een verzoek van
AVA ’70, oplossing van het tekort aan
binnensportaccommodatie in Dinxperlo en
een verzoek van TV De Rietstap. Voor de
hiermee gepaard gaande investeringen is
niet gereserveerd en zal een separaat
besluitvormingstraject doorlopen moeten
worden.
Dit is afhankelijk van het onderwerp
waarover besluitvorming dient plaats te
vinden. In dit kader verwijzen wij u naar
de beantwoording van de vragen zoals
die over dit onderwerp bij de
Voorjaarsnota gesteld zijn.
Ja, dit is correct.
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Programma 6: Economische motor:
Portefeuillehouder: J. Teeuwsen
Afdelingshoofd:
H. van Rhijn
Programmamanager: C. Snels
Nr
54

Partij
PP

Vraag
Blz. 69:
In de eerste alinea geeft u aan dat u
hoogwaardige bedrijven wilt binnenhalen en
??? behouden??? die hoogwaardige
arbeidskrachten vragen. Vraag is heeft u
onderzocht of dit eigenlijk wel mogelijk is en
wat verstaat u onder hoogwaardige
arbeidskrachten?

55

PP

55a

CDA

Blz 69, derde alinea onderaan.:
U geeft aan dat de belangen van de
agrariër steeds nadrukkelijker worden
gewogen. De CBS-site geeft aan dat het
aantal agrariërs met 6 per dag afneemt in
de afgelopen jaren. Hoe bedoelt u uw zin in
dit licht? Omvormen van bedrijven?
Bladzijde 69: Wat bedoelt het college met
de zinsnede: Wij zijn een
plattelandsgemeente en de belangen van
de agrariër worden steeds nadrukkelijker
afgewogen?

56

PP

57

PP

Blz.70,punt 3:
U geeft aan dat er in de gemeente Aalten
het minst aantal startende ondernemers
zijn. Dit lijkt ons een goed punt om te
bespreken en te leren van succesvollere
gemeenten. Wat kunnen we van elkaar
leren, gaat u dit doen/doet u dit?
Blz. 71, punt 6:
U geeft aan dat er geen concreet verzoek
ligt? Wat bedoelt u daarmee en waarom
niet pro-actief hiermee omgaan? Kan de
gemeente Aalten niet een keer het
voortouw nemen?

Antwoord
U citeert uit de Visie van de Raad zoals
opgesteld voor dit programma.
De bedoeling is meer werkgelegenheid te
krijgen voor jongeren met een hogere
opleiding om zodoende o.a. meer jonge
gezinnen te behouden voor de
gemeente. Nu moeten veel jongeren met
hogere opleidingen hun werkkring elders
zoeken omdat er onvoldoende
arbeidsmogelijkheden in de directe
woonomgeving van Aalten voorhanden
zijn. Wij doen er in onze contacten veel
aan om bedrijven te stimuleren zich in
Aalten te vestigen en als dat bedrijven
zijn die een hoger niveau aan
arbeidspotentieel met zich meebrengen
is dat een pre.
In regioverband wordt geprobeerd meer
HBO onderwijs naar de Achterhoek te
halen. Deze zomer komen er al HBOleergangen bij.
Wederom citeert u uit de eigen Visie van
Uw Raad. Wij interpreteren ‘Uw zin’ dat
het voor een Plattelandsgemeente
gewenst is agrariërs te behouden en dat
wij dus daarom zeer zorgvuldig met hun
belangen om moeten gaan.
Zie reactie op vraag 55 PP.

Er zijn uiteraard in regio-verband
contacten met elkaar en ideeën en
ervaringen worden uitgewisseld. We
hebben dan wel het minst aantal starters
maar ook de minste stoppers.

Wij hebben met de deelnemende
gemeenten van De Laarberg 2 wel
gesprekken gevoerd maar geen concreet
verzoek met onderbouwing gekregen om
formeel mee te doen. Zonder financiële
onderbouwing met riscio-paragraaf
wachten wij af.
We praten al geruime tijd met Oost-Gelre
en Berkelland. Inmiddels is een definitief
traject ingezet, Aalten en Winterswijk
trekken in deze zoveel mogelijk samen
op.
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58

PP

Blz. 72, punt 17:
Legt u wel eens dwangsommen op en zo ja
worden deze dan ook daadwerkelijk geïnd?

59

PP

Blz. 72, laatste zin:
Jaarlijks overleg met het
ondernemersplatform. Wat is dat voor een
platform? Wat is er zoal overlegd?

60

PP

Blz. 73:
Is de inzet, activiteiten(plan) e.d. van de
bedrijfscontactfunctionaris geëvalueerd?

60a

CDA

Bladzijde 73: Handel / Markten:
de
kleinere bedragen worden benoemd; echter
niet de forse post industrie van €. 2.5/ 2.6
mio? Waarom verkoop gebouw middels
deze post; zijn de gemeentelijke gebouwen
geen aparte balanspost zoals
gemeentelijke gronden in
uitbreidingsgebieden? Valt dit voor de
duidelijkheid en inzichtelijkheid niet te
prevaleren?

Wij leggen wel eens een last onder
dwangsom op. In 2009 waren er dat er
negen. Tot op heden is er nog geen
noodzaak geweest om over te gaan tot
inning omdat de overtredingen eerder
waren opgeheven.
Tijdens de Raadsvergadering van 17
februari 2009 is door ons gemeld dat er
eind februari een eerste overleg zou zijn
met een ondernemersplatform. Dit
platform bestaat uit afvaardigingen van
diverse ondernemersverenigingen.
Diverse onderwerpen worden besproken
zoals de dienstverlening, vergunningverlening Ro en overige
beheersaspecten
Neen.

Handel / Markten en Industrie zijn
afzonderlijke producten
Industrie betreft vooral de aankopen in
het toekomstige exploitatiegebied
Werklandschap. Deze aankopen (de
Weerd, Graven en Luiten) zijn t.l.v. de
boekwaarde gebracht en zullen in de
exploitatieopzet voor dit plan worden
meegenomen.
Gemeentelijke gebouwen worden op het
product handel- en ambacht
verantwoord. Wellicht wordt in de
toekomst nog op een andere plaats
ondergebracht.

Programma 7: Ruimtebeheer
Portefeuillehouder: J. Teeuwsen
Afdelingshoofd:
J. Foppen
Programmamanager: G. Te Beest

Nr
61

Partij
PP

62

PP

Vraag
Blz. 77, Punt 8:
op bladzijde 78 in relatie tot de nota
openbare verlichting. Is het juist dat bij punt
8 genoemde stuk de stukken uit 1995/1996
van Dinxperlo/Aalten vervangt? Zo nee,
wanneer komt deze?
Blz. 78, Punt 8:
Wij hebben enkele klachten ontvangen over
de geplaatste verlichting. Dit is ook
inmiddels naar u uitgezet. Gaat u op dit
punt nog zaken aanpassen?

Antwoord
Ja

Alle armaturen die vervangen worden
binnen het vervangingsplan zijn voorzien
van een instelbare dimmer. We hebben
de aannemer gevraagd of de dimmers
wel het juiste dimregime voeren zoals wij
hebben aangegeven. Op dit moment
hebben wij hier geen antwoord op
ontvangen. Het heeft wel onze aandacht.
Er bestaat een groot verschil in
lichtopbrengst van een oude geel licht
gevende TL buis en een nieuwe wit licht

30

62a

CDA

Bladzijde 80: Waarom een forse
toename wegen, straten e.d van €. 4.2mio
naar €. 7.7 mio?

verspreidende PL lamp. De omgeving
moet er ook even aan wennen.
Het grote verschil tussen de primitieve
raming ad € 4,2 en de begroting na
wijziging ad € 7,7 wordt veroorzaakt door
diverse bijstellingen zoals gerapporteerd
in de tussentijdse rapportages en
raadsbesluiten van 2009.
Een aantal voorbeelden:
Achterstallig onderhoud openbare
verlichting € 300.000.
Kapitaallasten Centrumplan Aalten
€ 250.000. Kapitaallasten rondweg €
690.000.
Versnelde afschrijving wegen , bruggen €
2.005.000

Programma 8: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder: J. Teeuwsen
Afdelingshoofd:
J. Storm
Programmamanager: W van Dijk

Nr
62a

Partij
CDA

Vraag
Bladzijde 83: Geen duidelijk overzicht in
vergelijking tot bladzijde 181 en minimaal
één foutief bedrag derde kolom één na
laatste bedrag (8.391 moet wellicht zijn
31.773?) Zijn er meer verschillende
bedragen? Wij kunnen en willen niet alle
bedragen controleren. Raad dient op
hoofdlijnen te werken.

Antwoord
U heeft gelijk, op blz. 181 staan de juiste
bedragen. De boeking saldo rekening na
bestemming is gemaakt nadat de
accountant de controle gereed had. Het
boekwerk was toen ook al klaar en er is
verzuimd de eindtelling op blz. 87 aan te
passen.

63

PP

Blz. 85, punt 6:
U geeft aan dat u tijd schrijft. Volgens
informatie die ons bereikt zijn er veel
overheidsinstellingen die hier weer van
afstappen. Mede omdat verschillen tussen
begroot en werkelijk moeilijk te verklaren
zijn. Hoe ziet u tijdschrijven?

64

PvdA

Blz. 86:
Is er al concreet resultaat geboekt bij de
verkenning van subsidiemogelijkheden ten
behoeve van medefinanciering het
centrumplan Aalten?

Wij kennen de actuele zienswijzen in het
land. Maar voorlopig gaan wij nog even
door met tijdschrijven. Wij zijn met ons
programma Tim op de goede weg,
maken een nieuwe kostenverdeling op
urenbasis en gaan ervoor zorgen dat er
minder verschillen gaan ontstaan en dat
verschillen toegelicht kunnen worden.
Mede met de budgetten uit de
afdelingsplannen gaat dat lukken en gaat
het ook wat toevoegen in onze
verslaggeving.
Er is nog geen concreet resultaat geboekt
bij de verkenning van
subsidiemogelijkheden anders dan in het
projectplan “de verborgen schoonheid
ontsloten” van oktober 2009.
In de bijlage van dit rapport wordt gesteld
dat er eerst definitieve beslissingen over
de inhoud van het Centrumplan genomen
moeten worden voordat de
daadwerkelijke subsidies in kaart kunnen
worden gebracht. Subsidiebureau
Hezelburcht Governance heeft
geadviseerd om na verdere
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besluitvorming over het projectplan de
concrete subsidiemogelijkheden in kaart
te (laten) brengen.
Vlak voor het vertrek van de interne
functionaris die de ambtelijk trekker was
van het Centrumplan heeft er nog overleg
plaatsgevonden tussen haar en de
interim subsidie coördinator van
Hezelburcht Governance. Op dat
moment, en ook nu nog, is bij de
coördinatoren subsidieverwerving (nog)
niets bekend over verdere besluitvorming
op grond van / voortkomend uit het
projectplan zodat verder gericht
onderzoek naar subsidiemogelijkheden
nog niet heeft plaatsgevonden.
65

PvdA

Blz. 85:
Uit de managementletter van Deloitte zijn
een 22-tal adviespunten uitgebracht, 9
daarvan zijn in ontwikkeling. Wilt u
aangeven waar het hier om gaat en
wanneer denkt u het geheel
geïmplementeerd te hebben? Is er opnieuw
een managementletter uitgebracht met
aandachtspunten voor de interne financiële
beheersing?

Paragraaf Bedrijfsvoering
Nr Partij Vraag
66 PP
Blz. 92:
U geeft aan dat u bezig bent met processen
vanuit een risico en controletechnisch
oogpunt samen met de accountant. Worden
processen ook vanuit een kwaliteitsoogpunt
bekeken? Oftewel hoe samenwerking
onderling in de processen kan worden
verbeterd. Zo nee, gaat u hier in het kader
van efficiency naar kijken?
67 PP
Pag. 92:
Op basis van de bestuurskrachtmeting komt
het college tot de becijfering dat de
gemeente Aalten 10 fte’s onder de
benodigde formatie zit. Wij kunnen uit de
hele jaarrekening eigenlijk nergens uithalen
waar zich dat dan in vertaald. Kan het
college daarover uitsluitsel geven: welke
dingen gebeuren niet, minder of slechter
dan eigenlijk mag worden verwacht?
68 PP
Blz. 93:
Huisvesting. Wordt hier een ” wens” van
het ambtenarenapparaat geventileerd? Niet
kijken naar bedreigingen maar naar kansen.
Eerst de organisatie naar de toekomst
brengen en dan de huisvesting die dan nog
benodigd is erbij zoeken. Hoe ziet het
college dit?

De ml komt 1x per jaar in het najaar.
Daaruit maken wij een overzicht met
acties en die proberen we voor de nieuwe
ml afgewerkt te hebben. Dat lukt aardig.
Voornamelijk gaat dit over de
bedrijfsvoering en is dus college. Maar
we hebben er geen problemen mee om
het overzicht ter inzage te leggen.

Antwoord
Ja, dat gebeurt.

Het tekort van 10fte vertaalt zich in de
werkdruk binnen de organisatie. Dit is niet
specifiek te duiden, het is een generiek
probleem.

Dit is de mening van college en
ambtenaren.
We komen nog met nadere berichten over
de huisvesting.
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69

PP

Blz. 93:
Groeistap, prima wij volgen u hier in.

Paragraaf weerstandsvermogen en Risico’s
Nr Partij Vraag
70 PP
Blz. 96:
U geeft aan dat de leges en retributies
kostendekkend zijn. Ligt dit ook niet voor
een deel aan de toerekening van
ondersteuning?
Kunt u aangeven welke nog niet
kostendekkend zijn?

71

PP

Blz. 97:
Waarom geen leningen aflossen met de
uitzettingen? Krijgen wij meer dan de
gemiddelde te betalen van 4,16% aan
opbrengsten binnen?

Paragraaf lokale heffingen
Nr Partij Vraag
72 PP
Pag 99, macronorm OZB.
Is dit de totale stijging (inclusief nieuw te
belasten objecten in Nederland?). Zo ja,
dan zegt zo’n norm toch niet zoveel: als de
bouwproductie in 1 gemeente in 1 jaar
toevallig leidt tot veel nieuwe woningen,
zegt dat toch nog niks over andere
gemeenten?

Mooi.

Antwoord
Ja, die kosten voor ondersteuning worden
meegenomen in de berekening van
kostendekkendheid.
De leges voor de marktgelden, bouwleges
en de begraafrechten zijn niet
kostendekkend.
Vervroegde aflossing van bestaande
leningen was contractueel gezien niet
mogelijk. Omdat er vorig jaar
buitenproportioneel veel geld in de markt
kwam door de verkoop van
energieaandelen heeft de BNG gemeend
om vervroegde aflossing bij uitzondering
wel toe te staan. Daarop is een aantal
leningen geselecteerd die gezien het
relatief hoge percentage in aanmerking
kwamen om vervroegd af te lossen. De te
betalen boeterente was echter dermate
hoog dat deze oplossing niet interessant
was.

Antwoord
Ja, de macronorm is de maximale OZB
opbrengststijging die voor een bepaald
jaar is vastgesteld en bestaat uit een deel
toename van het volume en uit een deel
prijsontwikkeling. De macronorm geldt
voor alle gemeentes gezamenlijk. Indien
blijkt dat de macronorm wordt
overschreden, kan dit door een uitname
uit het gemeentefonds worden
gecorrigeerd. Afzonderlijke gemeentes
kunnen niet aan de macronorm worden
gehouden.
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Paragraaf Treasury:
Nr Partij Vraag
73 PP
Blz. 103:
U geeft aan dat de overschotten op direct
opeisbare spaarrekeningen staat. Ook geeft
u aan dat de dividenden wegvallen (blz.
115). Dit betekent een tekort in de
exploitatie. Kunnen we geen discussie in de
raad voeren wat we hier nu mee willen.
Gebaseerd op een voor en tegen?

74

PP

Blz. 103:
U geeft aan dat er hypotheken zijn. Gaan
wij er terecht van uit dat dit de
werknemershypotheken zijn (blz.147)? Kunt
u ons een overzicht verstrekken op totalen
wanneer alles is afgelost en welk gemiddeld
rentepercentage er op staat? Wij gaan uit
van ongeveer 27 jaar is dit juist?

Paragraaf Grondbeleid
Nr Partij Vraag
75 PP
Blz. 108:
U geeft aan dat er verkopen zijn
gerealiseerd. Zoals voormalig
gemeentehuis Dinxperlo etc. Zijn deze
opbrengsten conform taxatie geweest?
76 PP
Blz. 108:
Waar krijgt het onderwijs de vergoeding van
€ 50 voor? Ze krijgen toch een mooi nieuw
gebouw?

77

PP

Blz. 108:
Strategische grondaankopen. Kunt u
verantwoording afleggen wat er precies
allemaal is verworven en of het huidige
bezit ook daadwerkelijk naar geld wordt
omgezet? Oftewel gaan we er nog wel wat
op verdienen gezien de huidige markt?

Antwoord
Discussie in de raad is vanzelfsprekend
mogelijk. Dit onderwerp is echter
afgelopen jaar al uitgebreid in
commissieverband besproken.
Bovendien zetten we de spaargelden
gewoon in, bv. voor de bouw van Duplo
en de verplichting aan Accent. Dus straks
is er geen overschot meer aan liquide
middelen, dus discussie overbodig. Daar
heeft de raad zelf voor gekozen.
Ja. We zullen u de gevraagde informatie
verstrekken d.m.v. een raadsmededeling
voor 1 november 2010. Deze tijd hebben
we nodig, want dit is een relatief
arbeidsintensieve klus waarvoor d.m.v.
vakantiewerk de basis wordt gelegd.

Antwoord
Ja

Bij de onttrekking van een gebouw aan
het onderwijs wordt de accommodatie
overgeheveld naar grondzaken. Het
terrein en/of gebouw wordt dan
ontwikkeld danwel verkocht. Daar
onderwijs vaak nog een restant
boekwaarde moet wegwerken en de
opbrengsten van de ontwikkelingen c.q.
verkoop binnen grondzaken worden
verwerkt is het reëel om een “vergoeding”
aan het IHP te verstrekken. Zie het als
inkoopkosten voor het object.
De strategische aankopen zijn allemaal in
de tussentijdse rapportages verantwoord.
Het betreft aankopen in Lintelo, Kobus III
en Werklandschap tot een totaalbedrag
van afgerond € 2.875.000. De
grondexploitatie Lintelo wordt in de
maand juni aan u voorgelegd en sluit met
een verwacht positief saldo.
De grondexploitaties Kobus III en
Werklandschap zullen lastiger zijn om
sluitend te krijgen, maar daarin bestaat
nog onvoldoende inzicht om harde
uitspraken over te doen.
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78

PP

Blz. 108:
Groenverkopen, wat is de gemiddelde
verkoopwaarde en is deze overal gelijk?

Toelichtingen op de balans
Nr Partij Vraag
79 PP
Blz. 144:
Des-investeringen Duplo wat betreft dit?

De gemiddelde verkoopwaarde ligt rond
de € 100 per m². Onder de 50 m² is altijd
€ 100. Daarboven vindt een
waardebepaling plaats. Soms zit deze
boven en soms onder de € 100.

Antwoord
Op 1 januari 2009 waren op dit krediet de
kosten voor Duplo I en Duplo II
verantwoord. In 2009 zijn de kosten van
Duplo II uit dit project gehaald.

80

PP

Blz. 146, Eerste tabel:
Wat betreft het bedrag van € 345.000 aan
bijdragen derden?

Het is geen bijdrage aan derden maar
een bijdragen van derden. Oa de
verkregen subsidie voor de Bodendijk en
de bijdragen in de ontwikkeling van het
Centrumplan Aalten

81

PP

We beoordelen niet alleen zakelijk maar
ook maatschappelijk en politieke
afwegingen worden hierin meegenomen.

82

PP

83

PP

Blz. 147, Eerste tabel:
Gaat de zakelijke manier van werken zich
ook voltrekken richting de
sportverenigingen?
Blz. 149:
Kijkend naar de tekst zal het verlies op
grondexploitaties toenemen. Is het tijd op
een pas op de plaats te maken wat betreft
grondaankopen?
Blz. 152
Aan wie is de kasgeldlening verstrekt en
tegen welke voorwaarden?

84

PP

Komt bij K3 aan de orde

85

PP

86

PP

Blz. 153:
Is er een “tijdelijke” mogelijkheid de
rentetoevoeging aan reserves geheel af te
schaffen om zo een deel van de
bezuinigingen te realiseren?
Blz. 154 en 207:
De toevoeging wegens niet functioneren
aan een voorziening vinden wij een slechte
zaak. Hoe kan de Raad dan uitleggen dat
het wel moet bezuinigen op medewerkers
die wel functioneren en/of de minder
draagkrachtige in onze samenleving. Wij
willen graag een toezegging dat deze
“ouderwetse” afkoopregelingen hierna niet
meer voorkomen.
Blz. 154:
Pensioenen wethouders en wachtgeld
regeling. Kan een wethouder bij niet goed
functioneren deze vergoedingen worden
afgenomen/beperkt?

Op dit moment zijn er geen grote
uitbreidingsplannen meer waarvoor de
gemeente omvangrijke aankopen zou
moeten verrichten
Met deze kasgeldleningen worden de
spaarrekeningen bedoeld waarop de
NUON gelden zijn gestort. Stand ultimo
2009 € 12,5 miljoen. Onderverdeling:
Rabobank € 2,5; ABN AMRO € 5 en ING
€ 5 miljoen. Het zijn direct opeisbare
tegoeden, geen kosten bij opname en een
variabele rente. Verder conform
treasurystatuut.

Personeelsbeleid is altijd dynamisch en
maatwerk en vergt soms handelen naar
bevindt van omstandigheden

Nee
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87

PP

Blz. 155:
Ontvangen gelden goedkope woningbouw.
Waar worden deze op ingezet (project)?

SGW-gelden zijn bij het vaststellen van
de Woonvisie bestemd. Daarnaast in
2009 raadsbesluit voor inzet
cofinanciering ISV voor locatie Bekendijk

Nr
88

Partij
VVD

Vraag
Blz. 147:
Hier wordt weergegeven dat er voor ca. €
333.000 aan hypothecaire gelden zijn
verstrekt? Betreffen dit nog afspraken op
grond van de afgeschafte regeling of zijn dit
nieuwe verstrekkingen?

Antwoord
Er worden geen nieuwe leningen meer
verstrekt, de hypotheekregeling is
ingetrokken. Het gaat hier dus om
afspraken op grond van de afgeschafte
regeling. Zo is het toegestaan een lening
mee te nemen naar een andere woning.
In de praktijk komt het voor dat er enige
tijd zit tussen de algehele aflossing en de
heropname van lening. De
oorspronkelijke looptijd van de lening blijft
overigens in deze gevallen gehandhaafd.

88a

CDA

Bladzijde 147:
Een toename van de
personeelshypotheken; was de regeling
niet gestopt?

Zie 88

89

VVD

Op blz. 152 wordt gesproken over een
totale dubieuze post van ca. € 137.000. Zijn
op deze posten alle beschikbare
invorderingsmaatregelen genomen?

Het bedrag van € 14.000 dat open stond
bij dubieuze debiteuren algemeen is
inmiddels ontvangen.
Wat betreft de dubieuze debiteuren van
de afdeling Zorg en Inkomen van
€ 93.000 zijn alle invorderingsmogelijkheden benut. Vooral de leningen
in het kader van de schuldhulp verlening
ter voorkoming van huisuitzettingen,
afsluiten gas water en elektra, zijn als
dubieus opgeboekt omdat pas na afloop
van de schuldsanering kan worden
bepaald of de gemeente Aalten de lening
in zijn geheel of gedeeltelijk nog kan
terugontvangen.
Van de openstaande belasting
vorderingen wordt ca. € 30.000 als
dubieus aangemerkt. Dit betreft voor de
helft faillissementen en
belastingplichtigen die in de
schuldsanering (WSNP) zitten. De
andere helft betreft vorderingen waarvan
we na het invorderingstraject: aanmaning
/ dwangbevel / herhaald bevel /
beslaglegging - tot de conclusie zijn
gekomen dat er géén verhaal mogelijk is.
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90

VVD

Op blz. 153 wordt aangegeven dat er voor
ca. € 193.000 aan de reserve
afvalstoffenheffingen is onttrokken. Betreft
dit alleen de hogere bijdrage aan de Rova
of is de dekking van de afvalstoffen
achteraf niet ten volle voor 100 % gelukt?

Op basis van de primitieve ramingen
worden de tarieven bepaald. Zoals op
blz. 165 is toegelicht is de afrekening
Rova over 2008 in 2009 verantwoord
terwijl de opbrengst van de lediging al in
2008 is meegenomen. In 2009 is er
€ 193.000 onttrokken aan de reserve
maar daar staat tegenover dat in 2008
€ 152.000 is toegevoegd aan de reserve.
Je kunt dus nooit precies zeggen of de
100% dekking is gelukt omdat er over
verschillende boekjaren wordt
verantwoord.

90a

CDA

Bladzijde 154:

Kort geld is momenteel erg goedkoop.
Zolang we bij de BNG maar binnen de
kredietlimiet van € 4.5 miljoen blijven is
het veel interessanter om een debetstand
aan te houden. We betaalden daarvoor
gemiddeld tussen de 0,4 en 0,8 % rente
terwijl op de spaarrekeningen ongeveer
2% werd ontvangen. Daarom is ervoor
gekozen om kort geld aan te houden. Zie
ook onder kopje kasbeheer van de
Treasuryparagraaf.

91

PvdA

Blz. 157:
Kostentoerekening: Nauwkeurig begroten
wil ook zeggen een juiste
kostentoerekening op de producten.
Tijdschrijven en actuele afdelingsplannen
zijn daarbij onmisbaar. U meldt dat er in
2009 is gestart met opzetten van
afdelingsplannen. Is deze opmerking juist?
Kunt u aangeven in welke delen van de
organisatie gewerkt wordt met
afdelingsplannen en bijbehorende
ureninzet. Wanneer denkt u voldoende grip
te hebben op een betere kostenverdeling,
waardoor grote verschillen in de
toerekening niet meer voorkomen en de
raad een beter inzicht verschaft kan worden
mbt de daadwerkelijke kosten van een
product.

Waarom veel kort geld?

Ja.

Alle afdelingen.

Wij denken dan al aan de jaarrekening
2010 en zeker aan de begroting en
jaarrekening 2011.

Programmarekening
Programma 1 Burger Bestuur en Veiligheid
Nr
Partij Vraag
92
PP
Blz. 159:
U geeft aan dat zaken bij de najaarsnota
nog niet waren voorzien. Gaat u de
uitdaging aan om de verschillen met de
rekening steeds kleiner te maken? En
wellicht % afwijkingen vast te leggen bij de
najaarsnota? Om te bevorderen dat er meer
op lange termijn wordt gestuurd?

Antwoord
Kaders vaststellen van % afwijkingen is
primaat van de raad. Uitvoering door het
college wordt gecontroleerd door de
accountant.
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93

PP

Blz. 160:
U geeft aan dat er in 2008 meer bijzondere
en specifieke verklaringen zijn opgesteld
door de accountant. Waarom worden deze
kosten niet toegerekend aan de
subsidies/projecten als het dit betreft?

Programma 2 Heerlijk groen wonen
94
PP
Blz. 165,
U geeft aan dat de plasticscheiding leidt tot
minder inkomsten. Is dit inherent aan de
gekozen systematiek voor afvalinzameling
(DIFTAR)? Kan er een keer een benchmark
komen of is die er, hoe wij ROVAgemeenten presteren onderling maar ook
ten opzichte van andere gemeenten met
een andere inzamelaar?

Programma 3 Betrokken zorg en samenleving
95
PP
Blz. 167:
Leidt het JEKK en de jongerenwerker tot
minder “overlast”? Ervaart de burger dit
als positief?

96

PP

Blz. 168:
Moeten wij ons in het kader van de
overhevelen van de AWBZ naar de WMO
zorgen maken en zo ja op welk gebied?

97

PP

97a

CDA

Blz. 168:
Voorzieningen gehandicapten. Worden
aangepaste huizen voor zover het
huurhuizen zijn deze geregistreerd en
wellicht hergebruikt voor de doelgroep?
Mede kijkend naar een mogelijke
bezuiniging?
Bladzijde 168: WMO: de diverse posten
gezamenlijk geven een zorgelijk beeld, is

Dit zijn verklaringen over afgesloten projecten
uit 2007. Wij verantwoorden de accountantskosten conform BBV op Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

De kunststofinzameling is inherent aan Diftar
omdat er minder aanbiedingen van restafval
zijn. Overigens wordt de inzameling van
kunststof volledig gefinancierd door de
producenten.
ROVA heeft al een benchmark uitgevoerd
voor haar gemeenten. De inzamelrespons is
bekeken per stedelijkheidsklasse en
inzamelsysteem. In gemeenten vergelijkbaar
met Aalten is er in 2009 gemiddeld 24,6 kg
per huishouden per jaar ingezameld. In Aalten
lag dit iets hoger, namelijk 27 kg per
huishouden. Het gemiddelde van alle ROVA
gemeenten ligt op 16,2 kg per huishouden per
jaar.
Er zijn geen gegevens bekend hoe ROVA
gemeenten presteren ten opzichte van andere
inzamelaars. In opdracht van Nedvang en
VNG wordt er door PriceWaterHouseCoopers
nog een landelijke benchmark uitgevoerd.

Vanuit gesprekken met de politie, school en
buurtbewoners (centrum) blijkt dat de overlast
minder is geworden. En op het moment dat er
wel sprake van overlast is, kan er in een heel
vroeg stadium op ingesprongen worden zodat
situaties niet verergeren.
Tot dusver is gebleken dat overheveling van
taken eveneens gepaard gaat met
bezuinigingen. Ook stelt het Rijk eisen aan de
uitvoering (bijv. Hulp bij huishouden mag door
thuiszorgorganisaties alleen met eigen
personeel worden uitgevoerd) wat
prijsopdrijvend werkt en niet wordt
gecompenseerd. De AWBZ zal nog verder
worden afgeslankt met deels overheveling
van taken naar de gemeenten (bijv.
PV/Persoonlijke Verzorging.
Er zijn afspraken met de woningcorporaties
om woningen die zijn aangepast (de duurdere
voorzieningen zoals hoog/laag keuken;
aanbouw e.d.) bij vrijkomen eerst worden
aangeboden aan de gemeente. In een
periode van een half jaar moet dan
geprobeerd worden een match te maken.
Deze kostenontwikkeling heeft meer dan onze
aandacht. Op dit moment wordt bezien op

38

het niet voor nu, dan in de toekomst.
Kunnen wij de diverse soorten van zorg,
hoe noodzakelijk veelal ook, op termijn
nog wel betalen zonder een te groot direct
beslag op onze algemene reserves te
leggen? Want bij een totale bate van €.
14.9 mio bedragen de totale uitgaven €.
25.9 mio.

Programma 7 Ruimtebeheer
Nr
Partij Vraag
98
PP
Blz. 177:
Bruggen en duikers. Opvallend dat hier
staat doorgeschoven naar 2010 en in de
VJN 2010 staat dat het geld opeens
ergens anders voor benodigd is. Dit geeft
zorgen over de planning van “onderhoud”.
Wat gaat u daar aan doen?

99

PP

100

PP

Blz. 178:
Openbaar groen. Meer opbrengsten
wegens verkoop . Wellicht goed om te
vermelden dat dit ook incidenteel is en
geen structurele opbrengst. Graag in
volgende rapportages benadrukken en
niet alleen apart wegzetten in lijst.
Blz. 178:
Riool en waterzuivering. Is er dan ook
minder aangebeurd als er minder
loonkosten worden toegerekend? Of in
het verleden teveel kosten aan
toegerekend?

welke wijze besparingen kunnen worden
bereikt. Daarbij wordt bekeken welke
voorzieningen wettelijk en welke niet-wettelijk
zijn. Ook wordt bezien of een aantal
voorzieningen als “algemeen gebruikelijk” kan
worden aangemerkt, waardoor wij deze niet
meer hoeven te vergoeden. Voorts wordt
onderzocht welke mogelijkheden er zijn om
(aanvullende) eigen bijdragen te vragen.
Tenslotte oriënteren wij ons op een andere
werkwijze c.q. organisatie van de zorg.
Conform de toezegging die u is gedaan in de
RTG, wordt u nog deze zomer geïnformeerd
over de verschillende mogelijkheden.

Antwoord
De vraag is ook al gesteld nav de VJN 2010.
Daarom herhalen wij de beantwoording van
de VJN. Het vervangen van duikers hangt
nauw samen met het groot onderhoud van
wegverhardingen. Dit wegonderhoud ontstaat
weer uit weginspecties die de basis vormen
voor de definitieve onderhoudsprogramma’s.
Hierbij kan niet te ver vooruit gekeken
worden. Deze keer bevindt zich een aantal
grote duikers onder de wegen die voor
onderhoud zijn genomineerd. Gezien de
samenhang met het wegenprogramma gaan
wij uitzoeken of het budget voor
duikeronderhoud in de toekomst in het
wegonderhoud geïntegreerd kan worden.
Deze opbrengsten zijn inderdaad niet
structureel van aard.

De verdeling van de loonkosten gaat op basis
van het geraamde percentage op de
werkelijke loon en overhead kosten.
Ten opzichte van 2008 is dit percentage
aangepast. Zie toelichting op
programmarekening op bladzijde 157.

Programma 8 Financiering en algemene Dekkingsmiddelen
101
PP
Blz. 179:
Door het systeem van budgetbeheer, dat over
U wist bij de Najaarsrapportage niet dat
het algemeen prima werkt. Toch blijft dit
de extra baten zouden komen over 2007
mensenwerk en is deze uitkering van de
en 2008? Hoe gaat u voorkomen dat het
algemene uitkering over 2007 en 2008 er
woord abuis (minimaal 2 maal
doorheen geslipt. Wij blijven hameren op het
geconstateerd) verdwijnt?
meenemen van zowel mee- als tegenvallers
door de budgetbeheerders in de tussentijdse
rapportages.

39

102

PP

Blz. 180:
Als er meer deurwaarders worden ingezet
komen deze lasten toch over het
algemeen ten laste van degene die niet
heeft betaald? Waarom geen stijging
batenkant?

De opbrengst vervolgingskosten was voor
2009 geraamd op € 6.150. De werkelijke
opbrengst bedraagt € 30.240. Conform het
BBV wordt de opbrengst vervolgingskosten
verantwoord op het product waarvoor deze
opbrengst geldt. Voor 2009 is dat op “baten
onroerende-zaakbelasting eigenaren”
verantwoord.

103

VVD

Aan de bouwgrondexploitatie wordt 4 %
rente toegerekend. Is dit percentage niet
te hoog ten opzichte van het thans
geldende inflatiecijfer van ca. 1,5 %?

Dit percentage kan inderdaad wijzigen, maar
op dit moment bedragen de gemiddelde
lasten van onze geldleningen ca. 4% per jaar,
dus deze doorberekening is reëel.

104

VVD

Indien alsnog ca. € 2.500.000 ten laste
van het bestemmingsresultaat aan extra
afschrijvingen worden toegepast, hoeveel
budgettaire ruimte levert dit globaal op
voor de meerjarenbegrotingen?

Dit scheelt jaarlijks ca. € 300.000 aan
afschrijflasten. In 2013 neemt dit bedrag af tot
ongeveer € 100.000 . Een en ander wordt
meegenomen bij de ombuigingen

Incidentele baten en lasten:
Nr
Partij Vraag
105
PP
Blz. 183:
Afschrijvingen versneld op wegen leidt toch in het
algemeen tot structureel lagere kapitaallasten? Of
is dit omdat wegen toe waren aan een nieuwe
opknapbeurt en de waarde te hoog was?

Overzicht kredieten
Nr
Partij Vraag
106
PP
Algemeen: Sommige kredieten lopen al 5 jaar.
Wordt het niet tijd om dit eens goed op te
schonen?
107

PP

Antwoord
De reden van de versnelde
afschrijving is inderdaad het creëren
van structurele ruimte in de begroting
2010 en verder. Het leidt natuurlijk
wel tot een incidenteel tekort.

Antwoord
Op basis van de nota activabeleid
worden de kredieten in alle
tussentijdse rapportages en de
jaarrekening geactualiseerd.

Zitten 2 dezelfde bladen in namelijk 3 en 4 plus
verderop een lege bladzijde. Neem aan dat onze
fractie nu de TAART heeft gewonnen?

108

PP

Centrumplan Aalten (1e), naar wij hebben
begrepen zijn er enkele kleine ingrepen gedaan.
Gaat u eigenlijk dit geld wel allemaal uitgeven?
Wat betaalt het mkb mee?

109

PP

Herinrichting Herenstraat, in afwachting van
ontwikkeling Estinea. In het kader van de
overheveling van de AWBZ naar de WMO wordt
in andere dorpen geopperd met grootschalige
voorzieningen deze niet meer toe te staan. Hoe
denkt u daarover?

Dit is een drukfout. Er mist geen
bladzijde.
Het krediet zal volledig benut worden
De verwachting is dat in 2010 alle
uitgeven worden gedaan.
Voor het centrumplan wordt € 74.000
van derden ontvangen.

40

41

