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1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en verzoekt iedereen te gaan staan en een ogenblik
stilte in acht te nemen. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom. De loting wijst de heer Walter aan
als voorstemmer. De volgorde van de sprekers is: VVD, PP, CDA, PvdA, CU en GB.
2.
Vragenuur
De voorzitter vraagt wethouder Teeuwsen om de ingediende vragen van de PvdA over Hameland te
beantwoorden.
Wethouder Teeuwsen geeft een reactie op de vraag of Hameland via uitzendbureaus mensen inhuurt,
terwijl er meer dan 40 fte moet afvloeien. Op dit moment worden drie mensen voor een korte termijn
ingehuurd voor zeer specifieke functies die geen betrekking hebben op de 40 fte. Er wordt bekeken of
er ruimte kan worden gemaakt zodat minder mensen moeten afvloeien.
De heer Van Duijvenvoorde merkt op dat het antwoord duidelijk is.
De heer Meerdink vraagt aandacht voor de behandeling van de jaarrekening. Hij heeft 38 vragen en
hij heeft er moeite mee dat hij die nu niet meer kan indienen. Hij vraagt of het redelijk is om aan de
raadsleden te vragen om binnen twee werkdagen te reageren op dit belangrijke document. Hij vraagt
hoe dit kan worden opgelost.
De voorzitter stelt voor om dit punt te agenderen voor de Agendacommissie op 31 mei en met de fracties te bespreken of de gehanteerde termijnen realistisch zijn.
De heer Udo is het eens met de heer Meerdink. Hij vindt het nuttig als de vragen van de heer Meerdink worden beantwoord.
Wethouder Teeuwsen wijst erop dat de gehele cyclus in de commissie Financiën wordt besproken. Hij
stelt voor om dit punt daar te bespreken.
Mevrouw Oort ondersteunt de gedachte van de heer Meerdink dat de tijdsdruk erg hoog was. Zij denkt
dat dit punt in de Agendacommissie moet worden besproken omdat daar wordt bepaald wanneer
stukken aan de raad worden aangeboden.
De voorzitter stelt voor om dit punt op 31 mei in de Agendacommissie te behandelen en vervolgens op
7 juni in de commissie Financiën eventuele detailvragen over de cycli te behandelen. Hij constateert
dat de vergadering met dit voorstel instemt.
3.
Vaststelling van de agenda
De heer Luiten laat weten dat de coalitiepartijen voorstellen om agendapunt 4 van de agenda te verwijderen omdat dit moet worden gekoppeld aan de te verwachten ombuigingsvoorstellen.
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De heer Pennings vindt het jammer indien dit punt van de agenda wordt gehaald. Hij wil er inhoudelijk
over spreken en hij wil een signaal afgeven aan het personeel van ISWI dat er voor meerdere jaren
middelen in de begroting worden opgenomen.
De heer Van Duijvenvoorde zegt dat de PvdA-fractie dit punt ook graag op de agenda wil laten staan.
Het zou een slecht signaal zijn om mensen aan te nemen en dan langer te wachten.
De heer Uland geeft aan dat ook de PP-fractie dit punt op de agenda wil laten staan.
De voorzitter concludeert dat 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen de agendawijziging zijn. Agendapunt 4 wordt van de agenda verwijderd.
Met inachtneming van deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld.
5.
Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2010
De heer Veldhuizen merkt op dat door de economische situatie wordt verwacht dat de vooruitzichten
anders zijn en dat voor de gemeente Aalten forse structurele tekorten dreigen te ontstaan. Indien de
verwachte bezuinigingen van het Rijk worden doorgevoerd, zijn de tekorten immens. De VVD-fractie
spoort het college aan om snel met voorstellen te komen voor grote bezuinigingsmaatregelen. De
fractie roept de raad op om snel en effectief mee te werken aan deze voorstellen en om de bezuinigingsgesprekken constructief te benaderen. De fractie maakt zich grote zorgen over de uitgaven voor
de Wmo en de fractie vraagt om waar dat mogelijk is eigen bijdragen in de Wmo te heffen en uit te
breiden. De fractie dringt er bij het college op aan om de Aaltennorm strikt te hanteren. De fractie constateert dat de verslaglegging van de voorjaarsnota is verbeterd. De fractie is van mening dat de kosten voor de nieuwe raad vrij hoog zijn en vraagt de wethouder te bekijken of het noodzakelijk is om dat
geld uit te geven.
De heer Uland zegt dat de PP-fractie enkele verbetervoorstellen heeft die zij in de werkgroep Financien wil behandelen. Het is van belang dat de verschillende onderdelen van de planning- en controlcyclus op elkaar aansluiten, daarom moeten de onderdelen van de begroting terugkomen in de voorjaarsnota, de najaarsnota en de jaarrekening. Spreker stelt dat de kolom ‘uitvoering in 2010’ in de
voorjaarsnota niet altijd even duidelijk is en dat de toelichting meer SMART moet worden geformuleerd. De raad moet kunnen controleren of een groen stoplicht inderdaad groen is, dus dat de uitvoering op schema ligt. In de inleiding van de beantwoording van de vragen zegt het college dat de beantwoording een groot beslag legt op de organisatie. De fractie vindt dat de raad alles mag vragen.
Detailinformatie roept detailvragen op. Spreker vraagt hoe de punten van het nieuwe coalitieprogramma worden verwerkt in de lopende en de toekomstige begrotingen. De fractie verwacht van de coalitiepartijen een voorstel om de studie naar centrale huisvesting stop te zetten. De fractie verwacht van
het college een heldere communicatiestrategie, een beleidsplan en een uitvoering die door de gehele
raad wordt gedragen. De fractie spoort het college aan om een tandje bij te zetten wat betreft duurzame energie. De fractie is tevreden over het voornemen van het college om de raad eerder te betrekken bij de ruimtelijke ordening. De fractie is erg verrast door mogelijke lijken in de kast door gewekte
verwachtingen zoals de Prins Bernhardstraat en het voormalige Welkoop. De fractie wil een overzicht
ontvangen van de mogelijke risico’s. De fractie heeft het college bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2009 opgeroepen om snel werk te maken van de Aladnahal, De Pol en de visie op het sociaalcultureel werk. Spreker vraagt of het college kan garanderen dat deze dossiers in het komende begrotingsjaar succesvol worden afgesloten. De fractie begrijpt de reactie van het college niet op de motie
om te komen tot een integraal vrijwilligersbeleid. Het college wil met ondersteuning van verenigingen
wachten tot 2011 en naar de mening van de fractie kan dat echt niet. Spreker vraagt of de marktconsultatie over de verkoop van ’t Walfort iets heeft opgeleverd. Hij laat weten dat de fractie in de RTG
terugkomt op de aangedragen punten. De fractie verzoekt om deze punten te bespreken in de werkgroep Financiën en vraagt de overige fracties om te reageren op de aangedragen punten.
De heer Luiten stelt dat lering moet worden getrokken uit de forse overschrijding van de begroting bij
de ontwikkeling van scholen in Dinxperlo. Er moet nauwkeurig worden begroot. De CDA-fractie is van
mening dat inhuur van personeel moet worden gezien als een communicerend vat in relatie tot het
totale personeelsbudget. De fractie wil de toezegging dat de inhuur op die manier wordt behandeld.
De fractie ziet de informatieavond over de aanpak van de Wmo graag tegemoet. De fractie is van
mening dat het bedrag voor de opleiding van de raad een fors bedrag is en roept de raad op om kritisch te zijn en niet onnodig geld uit te geven. De fractie vraagt zich af of geld moet worden geïnvesteerd in ’t Walfort terwijl wordt gesproken over een mogelijke verkoop. De fractie heeft gevraagd om
het budget voor medewerkers van ISWI die in de gemeentelijke organisatie werken niet goed te keuren, omdat de vraag is of deze personen in deze organisatie moeten werken. De fractie onderkent het
nut om deze mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden en stelt voor om niet onnodig geld vrij
te maken maar dit op te nemen bij alle afwegingen die moeten worden gemaakt. De coalitie dient een
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mondeling amendement in om de Voorjaarsnota 2010 vast te stellen met uitzondering van de kosten
voor het banenplan van ISWI vanaf 2012. Voor de jaren vanaf 2012 moet het college een goed voorstel indienen. De fractie roept het college op om de Aaltennorm strak te hanteren.
De voorzitter neemt aan dat het niet de bedoeling is om het afgevoerde agendapunt over ISWI in het
debat ter sprake te brengen.
De heer Luiten zegt dat hij wilde toelichten waarom het punt van de agenda is verwijderd.
Mevrouw Hoezen laat weten dat de PvdA-fractie constateert dat er in de begroting nu al een tekort is
van 2,2 miljoen. De fractie is voorstander van een goede begrotingsdiscipline. De fractie kan er in
beginsel mee instemmen dat de algemene reserve wordt ingezet, maar met het huidige beleid is die
reserve snel uitgeput. De fractie is er verbaasd over dat in de voorjaarsnota een paragraaf ‘Nieuw
beleid’ staat voor 1 miljoen en vraagt of dit betekent dat rekening moet worden gehouden met een
tekort van 3,2 miljoen in de najaarsnota. Spreekster wijst erop dat de stijging van de kosten voor de
Wmo en de verwachte korting op de algemene uitkering niets te maken hebben met het huidige tekort
op de begroting. De fractie constateert dat voor het huidige tekort geen externe factoren zijn, maar dat
dit het gevolg is van het beleid van het college. Er is sprake van achterstanden en er is onvoldoende
aandacht besteed aan de financiële situatie op de lange termijn. De fractie mist daadkracht van het
college. De fractie is verbijsterd over het voorstel van de coalitiepartijen om het banenplan van ISWI
vanaf 2012 te schrappen. Voor de fractie is dit voorstel onbespreekbaar. De mensen van ISWI zijn in
dienst genomen na een motie die de voltallige raad heeft aangenomen. De fractie wil van de wethouder of van de coalitiepartijen weten wat de werkelijke bezuiniging is indien deze post wordt geschrapt.
Spreekster wijst op raadsmededeling 83 van 2009 waarin staat dat het bijstandsdeel voor ISWI kan
oplopen tot 180.000 euro. Dit betekent dat vanaf 2012 voor deze tien medewerkers van ISWI
70.000 euro meer moet worden betaald. De fractie wil weten of de intentie is dat deze mensen doorstromen naar reguliere functies.
De heer Pennings bedankt het college voor de gedane toezeggingen en roept het college op om deze
toezeggingen binnenkort uit te voeren. De CU-fractie constateert dat het tekort fors oploopt. De fractie
heeft vorig jaar bij de behandeling van de begroting en de najaarsnota gesignaleerd dat dit zou gebeuren. Spreker stelt dat de gemeente aan de slag moet gaan om de financiën op orde te krijgen. De
fractie heeft in de coalitieonderhandelingen drie punten genoemd waarop niet of in de marge moet
worden bezuinigd: het minimabeleid, het Wmo-beleid en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De uitvoering van deze zaken moet goed worden bekeken. Indien efficiencywinst wordt behaald, moet dat bedrag terugvloeien in die fondsen zodat overschrijdingen worden verminderd. De fractie wacht de voorstellen van het college af. Hopelijk is bij de behandeling van de najaarsnota en de begroting meer
duidelijkheid over de bezuinigingen voor de gemeente. Het mondeling amendement heeft de fractie
erg getroffen. De raad heeft vorig jaar een besluit genomen en de consequenties daarvan moeten in
de voorjaarsnota worden meegenomen. Het kan niet zo zijn dat wordt gezegd dat in 2012 wordt bekeken wat er wordt gedaan. Dat is een verkeerd signaal. Spreker hoopt dat dit niet gebeurt.
De heer Wossink concludeert dat de meeste programmaonderdelen voldoen aan de vooraf gestelde
beleidslijnen. Voor enkele onderdelen is de planning nog niet gerealiseerd. Het is de vraag of het een
bezwaar is dat bepaalde onderdelen moeten worden bijgesteld, indien het beleid in overleg met de
raad wordt bijgesteld. De GB-fractie is van mening dat de voorjaarsnota is voorzien van een erg uitgebreide bestuursrapportage. De uitvoering van een aantal zaken kan beknopter worden weergegeven
door de bestuurlijke uitgangspunten korter aan te geven, bijvoorbeeld de financiële uitgangspunten
met een financieel perspectief en een nota met voorgestelde besluiten. De raad moet zich ervan bewust zijn dat vragen om informatie een druk leggen op de ambtelijke organisatie. De raad kan een
vertaalslag maken naar de bezuinigingen door de organisatie effectief en doelmatig te laten werken.
De fractie vindt dat de personeelsstop niet mag leiden tot extra inhuur of werkachterstand waardoor de
dienstverlening aan de inwoners in het gedrang komt. De komende tijd moeten voorgestelde bezuinigingen goed worden gecommuniceerd met de inwoners. De fractie constateert dat de gemeente er
financieel niet goed voor staat. Het is de hoogste tijd dat een begin wordt gemaakt met bezuinigingstaakstellingen. Uitstel is niet langer gewenst. Indien de technische afschrijving niet synchroon loopt
met de economische afschrijving omdat het product nog niet aan de eisen voldoet, kunnen vervangingsinvesteringen worden uitgesteld. Door het meerjarenperspectief slim, zakelijk en efficiënt ter
hand nemen, zal de gemeente tekenen van herstel tegemoet kunnen zien. Recessie leidt tot lagere
rentestanden, waardoor het mogelijk is om een rentevoordeel te behalen.
De heer Luiten merkt richting de PvdA op dat het erom gaat om nu geen streep door het banenplan
voor ISWI te halen, maar om een goede afweging te maken. Indien het banenplan overeind blijft, moet
er 300.000 euro extra worden bezuinigd. De fractie wil het college opdragen om een voorstel in te
dienen waarbij alle zaken worden afgewogen, waarna de raad een keuze kan maken. De fractie vindt
het van belang om een integrale afweging te kunnen maken. Richting de PP zegt spreker dat het coa-
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litieakkoord voor het college een belangrijk uitgangspunt is om de begroting op te stellen. Wat betreft
de centrale huisvesting kan de fractie meegaan met de gedachte om te stoppen met verdere investeringen en te bekijken welke alternatieven er zijn.
De heer Pennings steunt de oproep van het CDA om zuinig om te gaan met het bedrag voor de opleiding van raadsleden. Hij is van mening dat het budget in stand moet worden gehouden en dat de raad
snel aan het werk moet gaan om de nieuwe structuur handen en voeten te geven. Spreker vindt het
vreemd dat GB aan de vacaturestop koppelt dat het werk moet doorgaan, dat er geen wachtlijsten
mogen ontstaan en dat er geen personeel mag worden ingehuurd. Hij is van mening dat dit deel moet
uitmaken van de gehele reorganisatie. Met betrekking tot de punten die PP aandraagt vraagt spreker
hoe dit in werking moet worden gezet. De beleidsmatige vragen kunnen aan het college worden voorgelegd. Of bedoelt de PP dat de raad hiermee aan het werk moet gaan en tot uitvoering moet komen?
De heer Wossink zegt richting de heer Pennings dat GB van oordeel is dat moet worden bekeken
welke werkzaamheden in de toekomst moeten worden uitgevoerd en of dat op een andere manier kan
gebeuren. De raad moet ook naar zichzelf kijken en afwegen in hoeverre het van belang is om vragen
op een bepaald moment te stellen of dat vragen op een ander moment kunnen worden gesteld. Bestuurlijk en ambtelijk moet worden geprobeerd om hieruit een bezuiniging te halen.
De heer Uland merkt over de aangedragen punten op dat het van belang is hoe de raad hierover
denkt. Wat betreft de communicatie bijvoorbeeld moet het college actie ondernemen, maar de raad
kan er ook over nadenken.
De heer Pennings zegt dat als de raad besluit om de huidige gemeentelijke huisvesting te handhaven,
er zo weinig mogelijk moet worden gedaan.
De heer Veldhuizen stelt dat de PvdA het verschil tussen de najaarsnota en de voorjaarsnota moet
nemen om tekorten te bepalen. Nu worden zaken uit hun verband getrokken. De raad moet zich ervan
bewust zijn dat bezuinigingen nodig zijn. De bezuinigingsoperatie, onder andere voor huisvesting,
wordt in de commissie besproken.
Mevrouw Hoezen wijst erop dat de begroting vorig jaar sluitend was, maar na de najaarsnota niet
meer. Door dat verschil heeft de provincie de gemeente gevraagd om de begroting sluitend te maken.
De fractie constateert dat er een verschil is tussen de voorjaarsnota en de najaarsnota. De fractie is er
voorstander van om te bezuinigen en zal daar zeker aan meewerken. Het valt de fractie tegen dat de
coalitiepartijen agendapunt 4 hebben geschrapt. Dit is de wil van de meerderheid doordrukken en het
gaat in tegen eerder afgesproken beleid. Richting de heer Luiten zegt spreekster dat het bij het banenplan voor ISWI gaat om mensen die al in een baan zijn begonnen. Als daarvoor 300.000 euro
extra moet worden bezuinigd, vraagt spreekster zich af hoe het mogelijk is dat er heel gemakkelijk
280.000 euro wordt afgeboekt vanwege een miskoop bij de panden in Dinxperlo. De fractie steunt het
voorstel van de heer Pennings met betrekking tot het opleidingsbudget voor de raad.
De heer Veldhuizen merkt op dat in de najaarsnota wordt aangegeven hoe het tekort is ontstaan. De
fractie staat volledig achter het besluit voor ISWI, maar nu er meerjarige financiële consequenties op
de gemeente af komen, moet dit worden heroverwogen voordat een definitief besluit wordt genomen.
De heer Luiten zegt dat structurele posten niet met incidentele posten moeten worden vergeleken. Op
dit moment is het budgetrecht van de raad aan de orde en daarin moet duidelijk worden aangegeven
of de keuze voor het banenplan van ISWI voor meerdere jaren wordt gemaakt. Als dat het geval is,
moet worden aangegeven waar de 300.000 euro structureel wordt teruggehaald. De fractie ziet die
voorstellen tegemoet. Dan kan in het totale pakket worden afgewogen welke keuzes worden gemaakt.
De heer Pennings wijst de coalitiepartijen erop dat het niet mogelijk is om het budget voor ISWI na
2012 op dit moment vrij te houden. In de begroting, de voorjaarsnota en de najaarsnota moeten de
zaken die bekend zijn, worden meegenomen. De raad heeft besloten om de mensen van ISWI in
dienst te nemen en dit besluit moet worden meegenomen.
Mevrouw Van der Kuil stelt dat het idee achter het banenplan voor ISWI was dat mensen de gelegenheid krijgen om terug te keren op de arbeidsmarkt. Zij krijgen twee jaar de tijd om zich te ontwikkelen
en tot die tijd krijgen zij werk bij de gemeente. Hoe dat verder verloopt, wordt later besproken.
De heer Pennings geeft aan dat de motie die is aangenomen niet zegt dat de mensen twee jaar voor
de gemeente werken en dat het project dan af is. De mensen worden structureel opgenomen in de
organisatie en dan moeten de middelen worden meegenomen.
De heer Luiten dient een ordevoorstel in. Als dit niet mogelijk is, kan de wethouder dat op grond van
de BBV aangeven.
Wethouder Teeuwsen wil voor de zuiverheid van de discussie enkele feiten noemen. In de motie
wordt niet bepaald voor welke termijn mensen van ISWI in dienst zijn genomen. Op dit moment zijn de
mensen op tijdelijke basis in dienst genomen. Er is geen overeenkomst voor onbepaalde tijd en daarom is het niet nodig om een bedrag in de meerjarenbegroting op te nemen. Er is afgesproken dat in
de komende maanden een traject wordt gelopen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.
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Het college heeft uitgangspunten vastgesteld, de raad heeft hiervoor voorstellen gedaan, er ligt een
coalitieakkoord en dat wordt allemaal verwerkt in het voorstel van het college. Het college zal een
sluitende meerjarenbegroting presenteren. Met betrekking tot de opleidingskosten voor de raad zegt
spreker dat het college zich niet in de discussie van de raad mengt. Over de verbetersuggesties van
de heer Uland merkt hij op dat daarvoor de werkgroep Financiën in stand is gehouden. De afstemming
met de raad gaat niet alleen over de programmabegroting, maar ook over de procedures en andere
zaken. Het stoplichtmodel is ontstaan om de omvang van de rapportages terug te brengen. Door een
toelichting te geven op de stoplichten gaat de raad terug in de ontwikkeling naar een compacte verslaglegging.
De heer Uland zegt dat het gaat om een verduidelijking van de tekst.
Wethouder Teeuwsen zal de formulering van de tekst bekijken. Wat betreft de centrale huisvesting
worden de dienstverlening en de uit te voeren taken in beeld gebracht. Met het dienstverleningsconcept wordt bekeken hoe de organisatie er in de toekomst uitziet. Het college onderzoekt geen locaties
of gebouwen.
De heer Uland gaat ervan uit dat een strategische personeelsplanning wordt bedoeld.
Wethouder Teeuwsen geeft aan dat dit juist is. Daarnaast brengt het college in beeld wat de kosten
zijn van het langer functioneren in het huidige gebouw. Wat betreft de verkoop van ’t Walfort laat spreker weten dat het college in gesprek is met partijen over de uitvoering. Met betrekking tot de vraag van
het CDA om een toezegging over de communicerende vaten bij de inhuur van personeel zegt hij dat
dit te ver gaat. Het college wil naar een systeem van budgetbewaking. Het belangrijkste is dat door de
budgetbewaking geen forse overschrijdingen meer plaatsvinden.
De heer Luiten vraagt of wordt geschoven binnen het totale budget van de organisatie.
Wethouder Teeuwsen antwoordt dat het gaat om specifieke budgetten. In dit geval moeten de personeelskosten binnen het personeelsbudget blijven. Tegen mevrouw Hoezen merkt spreker op dat hij de
zorgen deelt. Hij heeft de indruk dat zaken anders worden neergezet dan het feitelijk is. Spreker kan
erop worden aangesproken dat er binnenkort een voorstel komt voor een sluitende meerjarenbegroting. Het college en de raad moeten er samen voor zorgen dat er een sluitende meerjarenbegroting
komt. Tegen de heer Pennings zegt hij dat de reorganisatie langer duurt dan hem lief is. Dit heeft te
maken met feitelijkheden en de collegewisseling. Op ambtelijk niveau is voortvarend doorgewerkt,
zodat er vergaande voorstellen zijn die verder worden uitgewerkt, bijvoorbeeld of door regionale samenwerking voordelen zijn te behalen. Op de vraag van de heer Wossink over de vacaturestop antwoordt spreker dat het niet de bedoeling is dat vacatures via inhuur worden gecompenseerd. Hij kan
niet uitsluiten dat dit leidt tot achterstand, maar dit leidt wel tot een heroverweging van het werk. Als
toezeggingen worden aangepast aan de werkdruk, hoeft dat niet te leiden tot achterstand.
De heer Uland is van mening dat de wethouder zegt dat achterstanden zullen voorkomen.
Wethouder Teeuwsen stelt dat hij achterstand niet uitsluit en niet dat achterstand zal voorkomen. Het
is niet zo dat de vacaturestop structureel tot grote achterstanden leidt, maar tot een heroverweging
van de taken en tot keuzes in het werk. Het college zal de raad over de keuzes informeren. Op de
vraag om de vervangingsinvestering te heroverwegen, antwoordt spreker dat dit deel uitmaakt van het
totale programma.
Wethouder Kok antwoordt op de vraag van de heer Uland of er nog meer lijken in de kast zijn te verwachten, dat hij liever spreekt over kansen en bedreigingen. Met het vaststellen van de Woonvisie zijn
verschillende exploitaties tot stand gekomen. Op dit moment vindt met zeven gemeenten een discussie plaats over de regionale Woonvisie. In een aparte vergadering wordt de raad geïnformeerd over
deze discussie en over de stand van zaken van de exploitaties. Samen met de raad moeten beleidslijnen worden uitgezet over de manier waarop met de Woonvisie moet worden omgegaan. Op de vraag
over de investering in ’t Walfort antwoordt spreker dat wordt gewacht tot er duidelijkheid is over een
eventuele overname. Over de centrale huisvesting zegt hij dat het college altijd voorstellen kan voorleggen die leiden tot lagere structurele lasten. Als er kansen zijn, moet het college die kansen grijpen.
Wethouder Rijks deelt mee dat binnenkort een voorstel wordt aangeboden over de manier waarop de
professionalisering en de uitbreiding van de taken van het sociaal-cultureel werk gestalte krijgen na de
fusie van de twee instellingen. De raad kan daarover zijn mening geven. Wat betreft de voorlichting
over de Wmo zegt hij dat er veel is veranderd en dat er veel kosten op de gemeente af komen. Het
college bekijkt wat er binnenkomt en hoeveel er wordt uitgegeven en dan wordt met elkaar bekeken
hoe ontstane gaten kunnen worden ingevuld. Spreker bekijkt op de betrokken afdeling wat de situatie
is omtrent het vrijwilligersbeleid en of verdere stappen worden gezet. Hij komt hierop terug.
De voorzitter merkt over de communicatie op dat de raad vorig jaar kennis heeft genomen van het
beleidsplan Communicatie. Het college bekijkt hoe dit strategisch wordt gebruikt.
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Spreker concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan. Hij merkt op dat daarbij het
mondelinge amendement als eerste aan de orde wordt gesteld. Het mondelinge amendement luidt: de
Voorjaarsnota 2010 vast te stellen inclusief de opgenomen begrotingswijzigingen, met uitzondering
van de kosten voor het banenplan van ISWI vanaf 2012 van 300.000 euro.
6.
Voorstel tot vaststelling van de kaders en aanpak begroting 2011
De heer Uland meldt dat de PP-fractie akkoord gaat met de kaders. Het voorstel van het college en de
ombuigingsvoorstellen van de fractie en van andere fracties moeten worden gezien als discussiestukken. De fractie is bereid om mee te denken, te spreken en te rekenen. De vraag is wat het college nu
precies voorstelt. In de tweede alinea op pagina 4 staat dat in afwachting van mogelijke ombuigingen
wordt voorgesteld om uit te gaan van enkele uitgangspunten. De fractie concludeert dat de uitgangspunten kunnen worden bijgesteld indien ombuigingen noodzakelijk zijn. In dat licht heeft de fractie de
volgende opmerkingen bij de lijst van dertien punten.
Punt 4: Graag een scenario toevoegen van 1 miljoen euro.
Punt 9: Niet maximaal maar minimaal de macronorm hanteren bij de verhoging van de ozb.
Punt 11: De geraamde salarisstijging moet 1,5% zijn.
Daarnaast moet ruimte worden gezocht voor een kleine kerntakendiscussie. De raad moet een bezuinigingstrap opstellen. Voor de PP is dat: niet bezuinigen op sociaal, cultuur en groen maar eerst op
asfalt en beton en de lasten nog meer op sterke en brede schouders leggen.
De heer Heideman benadrukt dat de aanpak is opgesteld in een tijd van economische en financiële
crisis. De gemeente heeft te maken met fors opgelopen tekorten en verwachte rijksbezuinigingen. De
CDA-fractie is van mening dat het college en de raad alles op alles moeten zetten om wel onder het
repressief toezicht te blijven vallen. De fractie gaat akkoord met het voorstel.
Mevrouw Hoezen zegt dat de PvdA-fractie over punt 1 van de uitgangspunten valt, dat de voorjaarsnota de basis vormt voor de begroting. Voor de fractie hangt dit af van wat er gebeurt met het mondeling amendement over ISWI. De fractie houdt de wethouder van Financiën aan zijn ambitie om een
sluitende begroting te presenteren. Wat betreft de korting op de algemene uitkering vindt de fractie het
realistisch om rekening te houden met een korting tussen 2 en 4 miljoen euro. De fractie vraagt zich af
of het niet realistischer is om de inflatiecorrectie en de rentetoerekening aan de reserves op 2% te
stellen.
De heer Pennings laat weten dat de CU-fractie de kaders op hoofdlijnen ondersteunt. De uitgangspunten zijn realistisch en de fractie wacht af hoe het in oktober verder gaat. Met betrekking tot het tijdspad
wil spreker afspreken dat de begroting op 1 oktober wordt ontvangen, zodat er voldoende tijd is om
die te behandelen.
De heer Bulsink merkt op dat de GB-fractie akkoord gaat met het voorstel.
De heer Veldhuizen geeft aan dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten. Er moeten snel
effectieve bezuinigingsmaatregelen worden genomen. De VVD-fractie is blij met de toezegging dat de
wethouder een sluitende begroting voorlegt. De fractie onderschrijft de uitgangspunten en steunt het
voorstel om deze als leidraad te gebruiken bij het opstellen van de begroting voor 2011.
Wethouder Teeuwsen stelt dat het college de kaders van de raad hanteert om de begroting uit te werken. De raad bepaalt hoe hij dat beoordeelt. De vragen over hoe het college ermee omgaat betreffen
discussies die moeten worden gevoerd op het moment dat er een voorstel ligt. De opmerking over de
macronorm geeft aan dat er discussie is over de hoogte van de ozb. Bij het voorstel dat hierover wordt
voorgelegd, houdt het college zich aan de opdracht vanuit het coalitieakkoord. Over de opmerking van
de PvdA omtrent punt 1 van de uitgangspunten zegt spreker dat de tekst technisch moet worden bezien. Het kan niet zo zijn dat de begroting niet aansluit op de voorjaarsnota. Dit heeft niets te maken
met politieke keuzes. Wat betreft de rentepercentages merkt hij op dat dit een inschatting is van de
inflatie. Alle indicatoren geven aan dat 1% voldoende is. Het gevolg hiervan is dat een relatief mindere
aanslag op de begroting wordt gemaakt. Spreker adviseert om dit percentage te hanteren. Hij zegt de
CU-fractie toe dat het college zijn uiterste best doet om de begroting op 1 oktober bij de raadsleden te
bezorgen.
De heer Uland neemt aan dat de septembercirculaire de reden is dat de begroting pas begin oktober
naar de raad wordt gestuurd. Hij stelt voor om de septembercirculaire apart aan te leveren.
Wethouder Teeuwsen stelt dat de septembercirculaire een doorkijk geeft naar het volgend jaar. De
vraag is hoe de korting op de algemene uitkering uitvalt en door de val van het kabinet is niet duidelijk
of daarover duidelijkheid wordt gegeven.
De heer Uland neemt aan dat de begroting eerder gereed is indien deze in PDF wordt aangeleverd.
De heer Meerdink vraagt zich af of 9 november als datum vaststaat om de begroting te behandelen.
Hij heeft er geen moeite mee om de tijd tussen 9 november en 1 januari te gebruiken.
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De heer Pennings wijst erop dat de begroting op 15 november bij de provincie moet zijn om te voorkomen dat de gemeente onder het preventief toezicht valt.
De voorzitter zegt dat op een later moment wordt teruggekomen op de termijnen.
Spreker concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
7.

Voorstel in te stemmen met het normenkader 2010.00 en het protocol voor de accountantscontrole 2010
De heer Pennings geeft aan dat de CU-fractie akkoord gaat met het voorstel. Hij vraagt de raad om bij
de Wmo en bij het minimabeleid te bekijken of hiermee rechtmatig en doelmatig is gehandeld om een
discussie over de zuiverheid te voorkomen.
De heer Luiten vraagt zich af of hiervoor de accountant moet worden benaderd en of het niet beter is
om de rekenkamer in te schakelen. Op dit moment wordt voldaan aan de toets van de rechtmatigheid.
De heer Pennings denkt dat het goed is als de accountant de doelmatigheid en rechtmatigheid van
deze specifieke punten bekijkt, om te voldoen aan de procentuele toetsingscriteria.
De voorzitter begrijpt dat aan deze punten extra aandacht moet worden besteed.
Wethouder Teeuwsen geeft aan dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van kaft tot kaft wordt beoordeeld. De raad kan nadere opdrachten geven, maar dan moet de raad rekening houden met extra
kosten. Hij adviseert de raad om het eigen instrument van de rekenkamer te gebruiken om nader onderzoek te doen.
De heer Pennings deelt mee dat hij op dit punt later terugkomt.
De heer Luiten vraagt om de raad te informeren over de gunning van de accountantscontrole.
Wethouder Teeuwsen antwoordt dat volgend jaar een nieuwe aanbesteding plaatsvindt. Dit staat op
de agenda van de werkgroep Financiën op 7 juni.
De voorzitter concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
8.
Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Marijkestraat 15
De heer Luiten stelt voor om de wethouders in de raadzaal te laten plaatsnemen.
De voorzitter antwoordt dat is afgesproken dat dit bij de evaluatie in september aan de orde komt. Hij
concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
9.

Voorstel tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de rondetafelgesprekken namens de fractie van de VVD
De voorzitter concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
9a.

Voorstel tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de rondetafelgesprekken Samenleving namens de fractie van Gemeentebelangen
De voorzitter concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.

9b.

Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Achterhoek-Liemers
De voorzitter concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
9c.

Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland 2005
De voorzitter concludeert dat het voorstel naar de besluitnemende raad kan.
10.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.
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Notulen van de openbare besluitnemende vergadering van de raad van de gemeente Aalten
op 25 mei 2010, in het gemeentehuis aan de Markt te Aalten

1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 21.15 uur.

2.
Vaststelling van de agenda
De voorzitter wijst erop dat bij agendapunt 5b eerst het mondeling amendement wordt behandeld.
Met inachtneming van deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld.

3.

Mededeling van de voorzitter over de ingekomen stukken zoals omschreven in bijgevoegd overzicht
Er zijn geen andere mededelingen.

4.

Vaststellen van de notulen van de raadsvergaderingen van 20 april 2010 en van 27 april
2010
De notulen van de vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist.

5.

Voorstellen uit de meningsvormende vergadering van 25 mei 2010
a. Voorstel tot instemming met de financiële gevolgen van het banenplan ISWI voor de
meerjarenbegroting
Dit agendapunt is vervallen.
b. Voorstel tot vaststelling van de Voorjaarsnota 2010
De voorzitter merkt op dat met het mondeling amendement het dictum van het besluit wordt
gewijzigd in: de Voorjaarsnota 2010 vast te stellen inclusief de opgenomen begrotingswijzigingen, met uitzondering van de kosten voor het banenplan van ISWI vanaf 2012 van
300.000 euro.
Het amendement wordt aangenomen met 13 stemmen voor en 6 stemmen tegen.
c. Voorstel tot vaststelling van de kaders en aanpak begroting 2011
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
d. Voorstel in te stemmen met het normenkader 2010.00 en het protocol voor de accountantscontrole 2010
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
e. Voorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Marijkestraat 15
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
f.

Voorstel tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de rondetafelgesprekken namens de fractie van de VVD
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

g. Voorstel tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de rondetafelgesprekken Samenleving namens de fractie van Gemeentebelangen
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
h. Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van het
Recreatieschap Achterhoek-Liemers
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.
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i.

Voorstel tot aanwijzing lid en plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost-Nederland 2005
De raad gaat unaniem akkoord met het voorstel.

6.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.20 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Aalten d.d. 15 juni 2010.
de griffier,

de voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef
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