Gemeente Aalten
Beantwoording vragen PP en RTG over het Zomerbericht 2010
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Vraag uit de RTG 24 aug 2010

Alle medewerkers zijn verplicht gebruik te maken
van het GBA als zij namen of adressen van
burgers nodig hebben. Wanneer zij worden
geconfronteerd met brieven/formulieren waarin
naam of adres afwijkend is van het GBA, dient de
medewerker dit te melden aan Burgerzaken.

Invoering GBA als basisregistratie
Wat houdt de verplichte
terugmelding in?
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U geeft aan dat het masterplan
door zienswijzen is vertraagd. De
manier van opschrijven leidt tot
een frons. Zienswijzen indienen
kan toch gewoon in een
democratie? Dit leidt tot de
volgende vraag: Houdt u wel
rekening met zienswijzen in uw
planning?
Vraag uit RTG
Is het mogelijk om de evaluatie van
de regeling m.b.t. de starterslening
naar voren te halen. Dit i.v.m. de
begrotingsvoorbereiding.
Punt 12 – Vrijwilligersbeleid:
Veel verenigingen staat het water
aan de lippen en u vindt de
makelaarsfunctie van de
maatschappelijke stage
belangrijker dan goed beleid en
ondersteuning. Kunt u toezeggen
om de vele vrijwilligersorganisaties
op korte termijn bij elkaar te
roepen en te horen wat er leeft?
U geeft aan dat de welzijns
stichting zaken moet gaan
oppakken. Als deze nog met
zichzelf bezig is hoe gaat zij dit
dan doen?
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Punt Gezondheidszorg:
Graag worden wij op de hoogte
gehouden van de
mogelijke effecten en zien dit ook
graag terug in
rapportages/begroting. Kunt u dit
toezeggen?
In gebruikname Duplo-school is
maart 2010? Of 2011?
Punt 6: Wat zijn de verwachting bij
eventuele stopzetting middelen en
kan ook een mededeling gedaan
worden welke resultaten succesvol

Wij houden uiteraard rekening met zienswijzen
afhandeling bij de planning. Echter soms vraagt
een voorstel om extra onderbouwing waarvoor
extra werk door de organisatie verricht moet
worden en dat is vooraf niet in te schatten. In dit
geval moet er extra onderbouwing komen voor de
parkeervoorzieningen zoals ook al toegezegd in
de Raadsvergadering van december 2009.
Dit is helaas niet mogelijk.

Het opstellen van een beleidsplan is een goede
aanleiding om organisaties uit te nodigen. Voor het
opstellen van het beleidsplan moet nog een
planning worden gemaakt.

Het is nu eenmaal zo dat de aanwezigheid van
een goed functionerende stichting onontbeerlijk is.
Het ligt niet in de lijn van het gemeentelijk beleid
e.e.a. zelf op te pakken.

Vanzelfsprekend.

2011
Het is onmogelijk vooruit te lopen op het rijksbeleid
in deze. Eind 2010 worden we hierover
geïnformeerd. Goed lopen onder andere:
- kwaliteitsverbetering vroegsignalering
1

zijn en wat er loopt?

-
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Punt 3: sportaccommodaties
Graag zouden wij een
totaalconcept zien met betrekking
tot de accommodaties en het in
eigen beheer nemen van het
onderhoud en dergelijke door
verenigingen. Daarnaast kan er
nog veel meer gedaan worden aan
onderlinge samenwerking tussen
verenigingen. Hoe gaat de
gemeente dit laatste faciliteren?
Punt 4: Kadernota Sport
Een nota is een beleidsvisie en
geen uitvoeringsdocument. Wordt
hiermee aangegeven dat met
name de bij punt 3 genoemde
accommodaties worden
uitgevoerd? Of iets anders. Met
anderen woorden wat wordt hier
exact bedoeld?
Pol:
Het genoemde voorschot wordt
normaal achteraf verstrekt? Teven
nodigen wij het college uit een
onafhankelijk onderzoek door een
accountant bijvoorbeeld te laten
doen naar de levensvatbaarheid
van de huidige accommodatie en
de eventuele investeringen om het
weer zover te krijgen in beeld te
brengen!
Sportaccommodaties:
Stormschade. In hoeverre kunnen
gebruikers ons hierbij gaan helpen,
om de kosten te drukken?
Verenigingen met eigen
accommodaties moeten zaken ook
zelf opknappen.

7

7

deskundigheidsbevordering/ondersteuning
personeel
ondersteuning doelgroepkinderen

Eerder werd vanuit de raad gesteld dat veel
verenigingen het water tot aan de lippen staat.
Beheer en onderhoud behoort niet tot de corebusiness van een sportvereniging. Daarom
dwingen wij verenigingen niet om dergelijke taken
uit te voeren. Wanneer verengingen zelf aangeven
dit over te willen nemen, willen wij dit mogelijk
maken.

Bedoeld wordt dat uitvoering wordt gegeven aan
het uitvoeringsvoorstel zoals deze is opgenomen
in de sportnota.

Nee, normaal gesproken worden de subsidie en
de vergoeding van de kapitaallasten (gelijktijdig)
met elkaar verrekend. In feite met gesloten beurs.
Wij vinden dit nader onderzoek in eerste aanleg
een verantwoordelijkheid van De Pol. Het is
immers een autonome stichting.

De stormschade betreft voornamelijk omgewaaide
bomen en afgebroken takken. Veiligheid staat
voorop. De bomen en takken worden (indien
nodig) zo spoedig mogelijk opgeruimd.

Vervolgvraag: Is de accommodatie
nu wel of niet geprivatiseerd?

Het betreft stormschade bij SVD. Die
accommodatie is niet geprivatiseerd.

Vragen over het Gemeentelijk
Vervoerplan en de rotonde
Roelvinkstraat.

Worden binnenkort beantwoord.
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Totaal
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Totaal
Overzicht
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Progr 6

Dividenden.
Informatie over de financiële
situatie van deze belangen zijn
doorgaans veel eerder bekent dan
bij het gemeentelijke
jaarrekeningproces. Het zou mooi
zijn als vanaf de volgende P&C
cyclus dit meegenomen wordt in
de voorjaarsnota.
Uit de RTG kwam het verzoek om
een actueel overzicht van de
algemene reserve en de
verplichtingen die daarop rusten.

De kennisgeving met betrekking tot het dividend
waarop Aalten recht had voor Alliander, Rova en
Vitens zijn resp. op 25 mei, 21 juni en 30 juni 2010
binnen gekomen. Daarom zijn deze bijstellingen in
het Zomerbericht verwerkt.

Zie bijgaand overzicht.

Blz 7 - 1. De stelposten die in het
tabelletje staan en wat is er te
realiseren en wat niet?

In de begroting hebben we stelposten voor de
Aladnahal en centrale huisvesting. Tevens is naar
aanleiding van de septembercirculaire 2009 een
bedrag opgenomen voor brede scholen. Op
product maatschappelijke zorg is een post
opgenomen voor maatschappelijke stage van
middelbare scholieren. Voor deze beide posten
moet nog beleid ontwikkeld worden. In de
najaarsnota nemen we een specificatie op van
onvoorzien en de stelposten.
De stelpost voor centrale huisvesting zal niet
ingezet worden. In de najaarsnota wordt u
voorgesteld dit bedrag aan de reserve huisvesting
toe te voegen. De overige stelposten die niet
benut worden, vallen vrij in het rekeningsaldo.

Blz 7 - 2. De OZB loopt achter op
het begrote bedrag. In de meeste
gemeenten is hier vaak een
positieve meevaller na oplegging.
Begroten wij te ruim?

Op het moment dat de begroting wordt opgesteld
zijn nog niet alle gegevens bekend. Daarom wordt
een zo goed mogelijke inschatting gemaakt om zo
reëel mogelijk te begroten. Dit jaar komen wij
uiteindelijk ca € 9.000 tekort. Een gering verschil
ten opzichte van het totale OZB bedrag ad ruim
3,3 mln. euro.

Blz 7 - 3.De opbrengsten aan
goederen en diensten en huren en
pachten is hoger dan 50%. Is er
aan te geven waar we op uit
komen?

Zo het er nu voorstaat komen wij voor deze
samengestelde post uit op het begrote bedrag ad
ca 3,2 mln. euro. Wanneer afwijkingen worden
verwacht, wordt dit in de tussentijdse rapportages
meegenomen.

Weekmarkt/koopavond:
Welke groep heeft deelgenomen
aan de enquête? Wordt er wel
rekening gehouden met de
consument?

De resultaten van de enquête worden
momenteel verwerkt en afgerond.
Juist om consumenten te bereiken is de
enquête opgezet. In de Aalten Vooruit is de
vragenlijst gepubliceerd, welke ingeleverd kon
in de FAM bussen. Daarnaast was de
vragenlijst in te vullen via de website
www.centrumplanaalten.nl. Tenslotte is het
onderzoeksteam ondersteund door leerlingen
van het Christelijk College Schaersvoorde,
die actief mensen op straat hebben
geïnterviewd.
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Stand en verplichtingen Algemene Reserve

30-8-2010

Stand per 1 januari 2010

14.233.026

Rekeningresultaat 2009

23.382.528

Rente 2010

2,5% 10.100.000
1,0%
4.133.026
1,0% 23.382.528
37.615.555

2010: Besluiten cf. prim.begroting of wijziging
NJN07 groot onderhoud sportterreinen
RBS juli 2009, jongeren opbouwwerker
Maatregelen N318
Kulturhus Bredevoort
Kapitaallasten LOP
Infrastructurele maatregelen rondom Duplo
Minimabeleid
Bedrijven in crisistijd .. Startpunt voor een nieuwe toekomst
Overheveling uit reserve IHP (330.000 -/- 280.000)
Inzet voordeel ISWI (opgenomen in rekeningsaldo 2009)
Bijdrage noodopvang

252.500
41.330
233.825
527.656
-45.000
-55.000
-654.748
-300.000
-36.500
-100.000
-49.323
-41.672
50.000
-35.375
-6.900
-1.274.518

Restant van besluiten uit voorgaande jaren: Nog uit te voeren en nog niet opgevoerd in 2010
Oormerken budgetten bij winstbestemming 2008:
Afloop A3, Borging B2
-440.732
Niet gebruikte budgetten A3, borging B2
317.271
Inhaalslag archief
-28.782
Kruittorenstraat
-6.558
Centrumplan Aalten
-53.362
-212.164
Centrumplan Dinxperlo, grand café
-82.882
Centrumplan Dinxperlo
-20.000
Wapen van Bredevoort
-80.000
Kapitaallasten LOP, aanvulling restant 2009
-13.500
-408.546
Voorstel in najaarsnota tbv begroting 2011
Versnelde afschrijving investeringen met maatschappelijk nut

-3.080.000

Stand 31 december 2010

33.380.146

Rente 2011

1,0% 10.100.000
1,0% 23.280.146

101.000
232.801
333.801

2011, al besloten
Inzet voordeel ISWI (opgenomen in rekeningsaldo 2009)

-164.625
-164.625

Totaal mutaties 2011

Stand 31 december 2011

-164.625

33.549.323
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