R.T.G. - Bestuur en Financiën
Kort verslag van de vergadering van 11 mei 2010
Aanwezig:

Voorzitter: mw. W. v.d. Kuil
Leden Rtg: mw.Oort, de heren Pennings, Geven, Veldhuizen, Uland, Wessels en
Heideman.
Namens het college: wethouder J. Teeuwsen, J. Storm van 's Gravesande en W. van
Dijk.

Afwezig:

--

1. Voorstel tot vaststelling van de kaders en
aanpak begroting 2011.
Vraag:
Wat is de oorzaak van de vermelding van
tegenstrijdige bedragen op pagina 3 en 4 van het
voorstel.
Is de rentetoerekening aan de bouwexploitatie
vanaf 2010 een voordeel of nadeel.

Antwoord:
In het voorstel zijn voorbeelden genoemd. De
exacte bedragen zijn nog niet bekend.

Vraag:
Wanneer kunnen en voorstellen worden
verwacht t.a.v. de bezuinigingen.

Antwoord:
Het overleg met de werkgroep Financiën is
gepland voor 7 juni. Het college komt dan met
inhoudelijk uitgewerkte voorstellen.

Vraag:
Wat is het percentage verhoging
bouwgrondexploitatie.

Antwoord:
T.o.v. de begroting 2010 wordt hetzelfde
percentage gehanteerd. Het exacte getal wordt
doorgegeven.

In de omschrijving van het besluit staat
opgenomen “vaststellen aanpak”. Dit zou moeten
zijn het vaststellen van de “leidraad”.

Antwoord:
De tekst wordt overeenkomstig aangepast.

Vraag:
Onder punt 4 van het voorstel wordt een aantal
scenario’s genoemd. Worden deze nog
inhoudelijk uitgewerkt.

Antwoord:
Eerst wordt een afweging van taken en diensten
gemaakt, daarna volgt de cijfermatige vertaling.

Een aantal fracties heeft suggesties gedaan t.a.v.
de ombuigingen. Worden deze meegenomen.

Antwoord:
Deze worden meegenomen in de bijeenkomst
van de werkgroep Financiën op 7 juni. De
fracties zullen nog per mail worden
geïnformeerd.

Vraag:
Wat gebeurt er als de macronorm van 4,5 %
wordt overschreden.

Antwoord:
Er is sprake van een landelijke norm betreffende
de totale OZB opbrengst binnen gemeenten. De
overschrijding is niet voorzien.

In de exploitatie is dit een voordeel. Voor het
resultaat uiteindelijk een nadeel.

Vraag:
Verzocht wordt om een brede discussie – met
alle beleidsvelden- over de kostenontwikkelingen
m.b.t. de WMO.

Antwoord:
M.b.t. deze materie zal een afzonderlijk
Rondetafelgesprek worden gepland, die breed
wordt opgezet.

Waarom is de rentetoerekening aan de
bouwgrondexploitatie in 2010 opgevoerd.

Antwoord:
De reden van invoering is het verkrijgen van
ruimte in de begroting.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.

2. Voorstel tot instemmen met normenkader
2010 en Accountantscontroleprotocol
2010.
Vraag:
Kan de raad specifieke controleonderwerpen
aangeven.

Antwoord:
Dit is inderdaad mogelijk.

Vraag; de heer Pennings:
Informeert naar de rol van de werkgroep
Financiën t.a.v. de bevindingen.

Antwoord:
De werkgroep Financiën rapporteert in principe
aan de raad. Echter omwille van de tijd wordt
voorgesteld de behandeling in de Rtg van 1 juni
doorgang te laten vinden. Daardoor is
behandeling vooraf in de Werkgroep Financiën
niet mogelijk.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.

3. Voorstel tot vaststelling van de
Voorjaarsnota 2010.
Vraag:
Ontwikkeling bedrijventerrein Bredevoort: is het
college bereid om deze ontwikkeling stop te
zetten en op een andere locatie op te pakken.

Antwoord:
De locatie was aanvankelijk bedoeld voor
woningbouw. In overleg met de eigenaar is thans
besloten om dit als bedrijventerrein in te vullen.

27: Centrum voor Jeugd en Gezin, is het college
bereid een raadmededeling te doen over de
verdeling van de gelden.

Een raadsmededeling wordt toegezegd.

Vraag:
Betreffende Maurits Prinsstraat. Is de
afwaardering verplicht.

Antwoord:
Als bekend is dat de boekwaarde niet meer
overeenstemt met de werkelijke waarde is
afwaardering verplicht. Gelet op de gewijzigde
plannen m.b.t. Duplo zal e.e.a. een andere
invulling krijgen.

Vervanging van de bureaustoelen.

Dit is een specifiek voorbeeld van
bedrijfsvoering. Vervanging geschiedt alleen als
dit strikt noodzakelijk is.
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Vraag:
In het kader van de WMO ook te kijken naar de
verhaalsmogelijkheden.

Antwoord:
Dit kan worden meegenomen in de extra Rtg.

Vraag:
12/13: verzoekt in dit verband om een concrete
opsomming van de activiteiten gerelateerd aan
de programmabegroting.

Antwoord:
De voorjaarsnota is een tussentijdse rapportage.
Daar waar geen meldingen zijn gedaan is er
geen sprake van afwijkingen.

38: Maurits Prinsstraat: Hoe kan de waarde
binnen een jaar zo wijzigen.

De oorspronkelijke taxatie is langer dan een jaar
geleden. Naast de aankoop bestaat het
oorspronkelijke bedrag ook uit een aantal andere
componenten. Daarnaast zijn de gebouwen nu
fysiek in een andere staat dan op het moment
van taxatie. Een specificatie kan worden
verstrekt.

Vraag:
Inhuur personeel: Wat bedoeld het college met
extra inhuur i.v.m. politieke ambities.

Antwoord:
Dit kan bijvoorbeeld de keuze zijn om in binnen
een korte periode heel veel bestemmingsplannen
in procedure te brengen.

Aladnahal: Graag specificatie van de hoogte van
de advieskosten, afgezet tegen de investering.

Schriftelijke beantwoording volgt.

Vraag:
Pag. 33: huisvesting basisscholen. Waarom is
het krediet van € 250.000,- voor tijdelijke
huisvesting en sloopkosten niet meegenomen in
het hele plan.
Wordt bij de tijdelijke huisvesting gezocht naar de
meest goedkope oplossing, bijv. een
leegstaande school.

Antwoord:
De rekening van het project wordt pas
opgemaakt na de voltooiing.
Overigens is bij het opstellen van de
oorspronkelijke begroting uitgegaan van reële
aannames. Naderhand is Duplo echter anders
ingevuld.

Professionalring DIV:

Er is hier sprake van een lopend project,
waarvoor de raad al middelen beschikbaar heeft
gesteld. Doorschuiving heeft echter niet
plaatsgevonden in de najaarsnota.

Vraag:
Wat is de status van de lijst genoemd op pagina
61 van de voorjaarsnota.

Antwoord:
Dit is een “wensenlijstje”waar nog geen
besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Op pagina 7 wordt gesproken over de fietsstraat
in Dinxperlo, terwijl dit onderwerp anderzijds nog
op het wensenlijstje voorkomt.

Dit onderwerp komt in de loop van het jaar terug
voor besluitvorming.

Wat is de stand van zaken t.a.v. het 3e zaaldeel
bij de Eurohal c.q. het particuliere initiatief in
deze.

Op korte termijn komen er nadere voorstellen.
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Waarom is de vervanging van de bureaustoelen
niet geraamd in de begroting.

Bij de opstelling van de begroting in april/mei
2009 was de noodzaak van totale vervanging
niet aanwezig. Recentelijk neemt het aantal arbogerelateerde klachten toe en kunnen stoelen niet
meer worden vervangen of gerepareerd uit de
bestaande voorraad.

Wat is de stand van zaken t.a.v. de investeringen
in 2009.

Het overzicht is meegenomen in de jaarrekening.

Vraag:
Wanneer wordt de sportnota aangeboden.

Antwoord:
Dit al worden uitgezocht. Nader antwoord volgt
schriftelijk.

Zijn er concrete vorderingen t.a.v. het overleg
met gemeenten over samenwerking.

De afgelopen periode is er intensief overleg
gevoerd met 9 gemeenten over mogelijke
samenwerking en te behalen synergievoordelen.
Het eindrapport zal op korte termijn worden
aangeboden.
Op het gebied van inkoop en subsidieverwerving
is reeds samenwerking aan de orde.
Onderzocht wordt bijvoorbeeld ook de
wenselijkheid van het aantal zwembaden binnen
de samenwerkende gemeenten.

Vraag:
14. Hoe is de handhavingssitutie t.a.v. de Pol.

Antwoord:
Hierover zal een raadsmededeling worden
aangeleverd.

15. Podium: hoe is de aansprakelijkheid
geregeld.

Dit wordt nader uitgezocht.

22. Rood voor rood regeling: Er is sprake van
extra inhuur van personeel.

Binnen de organisatie is één iemand specifiek
vrijgemaakt voor de behandeling van de
aanvragen. Als gevolg van het arbeidsintensieve
karakter zijn andere zaken blijven liggen.
Hiervoor is in een later stadium extern ingehuurd.

34, 35,36: vrijwilligersbeleid: Waarom uitstel van
dit beleid.

Het college kiest er voor om eerst het Sociaal
Cultureel Werk vorm te geven en daarna
vervolgzaken in uitvoering te nemen. Gekeken
zal nog worden of er bepaalde zaken uitgelicht
kunnen worden.

38. Maurits Prinsstraat: kunnen zich meer van dit
soort zaken voordoen.

Op dit moment zijn er geen andere zaken
bekend. Mochten zich echter zaken voordoen zal
dit onmiddellijk worden gemeld.

57. Onderzoek naar invoering 60 km.
Dinxperlosestraatweg. Hoe gaat college hier mee
om.

De provincie is – gelet op de breedte van de
weg- voorstander van een 60 km. regime.
Het college is voorstander van 80 km. De
discussie hierover met de provincie zal opnieuw
worden gevoerd. Temeer daar het risico bestaat
dat er een verschuiving van het verkeer komt
naar de Sondernweg/Caspersstraat.
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58. Verkoop openbaar groen.
Hoe worden afwijzingen gecommuniceerd met de
burger.

Antwoord:
De aanvrager wordt in geval van een afwijzing
geïnformeerd over de reden daarvan.

Graag overzicht van stand van zaken
investeringen toevoegen aan de voorjaarsnota

Antwoord:
Dit zal worden meegenomen in het overleg van
de Werkgroep Financiën.

Vraag:
Legalisatie illegale bewoning van
recreatiewoningen. Is dit nieuw beleid en hoe
wordt dit opgepakt.

Antwoord:
Schriftelijke beantwoording volgt.

Gaat het college beroep aantekenen tegen het
besluit van de provincie tot verkleining van
bestemmingsplan ’t Hietveld.

Antwoord:
In overleg met de projectontwikkelaar is besloten
om niet in beroep te gaan.

Conclusie: Voorstel kan naar de
meningsvormende raad.
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