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Algemene Beschouwingen bij Begroting 2012 van de CDA Fractie Aalten- Dinxperlo

Bij het aanbieden van de begroting is deze coalitie en ook dit college ongeveer anderhalf jaar
in functie. Het coalitieakkoord begint steeds meer gestalte te krijgen. Wij hebben samen met
onze coalitiepartners Gemeentebelangen en VVD goede afspraken gemaakt waarin wij alle
drie zoveel mogelijk punten uit onze verkiezingsprogramma’s proberen te realiseren.
Het college heeft zich het afgelopen anderhalf jaar bijzonder daadkrachtig getoond en
verdient daarvoor een compliment. Bijgestaan door betrokken en energieke ambtenaren
heeft het al heel wat afspraken uit het akkoord kunnen uitvoeren. Ook zijn er afspraken die
spoedig in het stadium van raadsbehandeling komen.
De tamelijk zonnige kijk op de situatie in de gemeente Aalten staat tegenover een donkere
achtergrond van de internationale economische crisis. Het is nog steeds onduidelijk hoe de
kredietcrisis rondom de euro zich zal ontwikkelen en welke weerslag deze zal hebben op de
nationale economie. Wel is duidelijk dat onze regering zwaar zal moeten bezuinigen en dat
een deel van deze lasten wordt neergelegd bij de gemeenten. Ook zijn er andere
ontwikkelingen die de taak van de gemeenten steeds meer verzwaren. We denken onder
meer aan de overdracht van taken in het kader van de WMO en de komende Wet Werk naar
Vermogen. De uitwerking hiervan zullen we de aankomende jaren zien. Toch is het niet
louter negatief dat taken naar de gemeente komen, dit biedt ook weer kansen om
gezamenlijk met bedrijfsleven, instellingen en andere overheden deze taken tot een
efficiënte uitvoering te krijgen.
Het biedt ook kansen volgens de CDA fractie om zo steeds opnieuw de euro’s goed tegen
het licht te houden en goed naar de kostenkant te kijken binnen onze organisatie. En vooral
ook: hoe kunnen we de euro’s nog beter en slimmer inzetten?
Zo willen wij toch nog financiële ruimte houden om wensen en behoeften vanuit de bevolking
te kunnen invullen. En zo op gepaste wijze de euro te laten rollen en daarmee de economie
aan te jagen en werkgelegenheid te bevorderen voor onze gemeente waarmee we het mes
aan twee kanten laten snijden
De inwoners hebben de afgelopen jaren ook laten zien dat ze zeer creatief zijn,
verantwoordelijkheid durven nemen en de hand aan de ploeg durven te slaan om daarmee
de kosten te drukken. Kijk naar AZSV, de Rietstap en DZSV maar ook naar ALTEC . Kijken
naar mogelijkheden en kansen voor privatisering, maar kijk zeker ook naar het geduld en het
vertrouwen van AVA’70 in de politiek. Zij komen zelf met een alternatief plan om van een
400 meter baan te gaan naar een 300 meter baan. Allemaal voorbeelden dat onze burgers
zich bewust zijn van de tijd waar we in leven en meedenken met de politiek.
Het CDA wil ook met hen meedenken en zoeken naar oplossingen die de burgers van ons
vragen.
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1 Burger en Bestuur
We hebben een enerverende periode achter de rug rond de planvorming van een eventueel
gemeentehuis aan de Hofstraat. Door het terugtrekken van partners verviel de financiële
onderbouwing en besloot u als college zelf uw plan terug te nemen. Vorig jaar schreven wij
dat de plannen voor de centrale huisvesting in de ijskast konden blijven, zoals trouwens ook
in het coalitieakkoord staat. Daarom gaan wij er vanuit dat de Hofstraat niet meer in
aanmerking komt voor een gemeentekantoor en vragen wij aan het college om dit ook te
bevestigen.
Wij als CDA vinden dat de huisvesting in redelijke goede staat verkeert en dat de aanwezige
reserve van 2.4 miljoen voldoende is voor toekomstige aanpassingen.
Derhalve stellen wij voor geen toevoegingen meer te doen aan de reserve huisvesting. Wij
willen daar bij de behandeling van de begroting op terug komen.
Een compliment verdient het college met het project K3. Buiten de schijnwerpers van de
politiek voltrekt zich een ingrijpende reorganisatie waardoor er op termijn een bezuiniging
van 1 miljoen euro gerealiseerd zal worden op het personeel. Hiermee wordt een doelstelling
uit het coalitieakkoord bereikt.
Hartveilig Wonen. Ons is gebleken dat dit project leeft in onze dorpen en buurtschappen. Het
project bestaat enerzijds uit aanschaf van AED’s en daarnaast het opbouwen van een kring
van vrijwillige hulpverleners rond elke AED. Deze hulpverleners moeten bijvoorbeeld via een
sms-bericht gealarmeerd kunnen worden. Maar ook de vaste kosten na de aankoop van een
AED is een punt van aandacht. Daarom stellen wij voor om daar als gemeente een bijdrage
te geven in de vaste kosten Kan het college aangeven hoeveel geld zij nodig denkt te
hebben.
Het doet ons ook goed te constateren dat u, mede ook vanuit het coalitieakkoord,
samenwerking met buurgemeenten zoekt bij taken die vanwege schaal- of
synergievoordelen beter gezamenlijk kunnen worden aangepakt.
Wij onderschrijven uw doelstelling dat het bij gemeentelijke samenwerking gaat om het
behaalde voordeel in de uitvoering; het gaat niet op de eerste plaats om een vorm van
bezuiniging.
U kiest daarbij voor het zogenaamde netwerkmodel: samenwerking met die gemeente bij wie
u bij deze taak het best aansluiting vindt. Wij onderschrijven dit, maar vragen u wel alert te
blijven op samenwerkingsmodellen die door gemeenten elders worden ontwikkeld. In dit
kader zijn wij ook zeer benieuwd naar de nieuw op te zetten samenwerking van de drie o’s
(overheid, organisaties, ondernemers) vanuit de Regio Achterhoek.
Uit beantwoording van vragen over de brandweerclustering blijkt wat wij al vreesden: er is
geen schaalvoordeel in financiële zin. De voorgenomen plannen in het coalitieakkoord tot
een deelbezuiniging op de brandweer zullen waarschijnlijk moeilijk haalbaar zijn. Kunt u
aangeven hoe u denkt dit toch te realiseren?
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2 Groen Wonen
In uw begroting kondigt u een flinke verlaging van de afvalstoffentarieven aan. Het doet ons
erg goed dat dit vooral mogelijk is door het uitstekende scheidinggedrag van onze burger. De
verlaging van de tarieven zal voor velen, denken wij, leiden tot een verlaging van de
woonlasten. Een voordeel dat wij onze burgers graag gunnen in deze sombere tijden.
Naar aanleiding van uw opmerking in de beantwoording, dat de raad blijkbaar geen
belangstelling meer heeft voor startersleningen, willen wij hier nadrukkelijk verklaren dat wij
deze belangstelling wel hebben! Graag willen wij dan ook op basis van uw raadsmededeling
discussiëren over het effect van startersleningen in de huidige economische situatie.
In het kader van de zoektocht naar alternatieven van de Rood-voor-rood regeling heeft de
CDA fractie ideeën die we graag met u willen bediscussiëren.
U vermeldt dat u 35.000 euro bijdraagt aan de Parkzone Noord in Bredevoort. Onze vraag is,
komt dit plan Parkzone in 2012 tot uitvoering?
Centrumplan Dinxperlo: wij zouden graag zien dat het project wordt afgerond, en daar in
meegenomen, de realisatie van het Grand Cafe. Wij nemen aan dat de subsidie hiervoor nog
steeds kan worden aangewend,is dit juist?
3. Betrokken zorg en samenleving
De overheid is een schild voor de zwakke, is een van de basisprincipes van ons Christen
Democratisch Appel. De zorg om de ontwikkelingen in de WMO ligt ons zeer na aan het hart.
Helaas ontkomen wij als gemeente er niet aan om een deel van de overschrijdingen terug te
halen uit het takenpakket. In dit kader zijn wij zeer benieuwd naar de uitwerking van de
Beleidsregels WMO en zien die graag tegemoet. Wij gaan ervan uit dat u deze beleidsregels
ontwikkelt in nauw overleg met de WMO raad en de betrokken cliëntenorganisaties.
De taakstelling WMO oplopende naar € 935.000 hebben wij gezien maar wij beoordelen op
inhoud uw voorstel en houden nu een voorbehoud als het gaat om het bedrag (in de
aanschaf van een robot stofzuiger zien wij nog niet direct de oplossing liggen. Wij vinden dat
een diskwalificatie van diegene die de zorg geeft en ontvangt).
In dat kader zien wij ook uit naar de evaluatie van het minimabeleid in de tweede helft van
2012.
Een lichtpuntje het afgelopen jaar is voor ons het aantreden van de stichting Filgulus die
taken in het kader van de WMO voor ons gaat uitvoeren. Wij hebben er vertrouwen in dat
Figulus zich inderdaad zal ontwikkelen tot een professionele en robuuste organisatie die
midden in de Aaltense samenleving staat.
Wat betreft het onderwerp Gemeenschapshuizen, hebben we in het coalitieakkoord vermeld
dat initiatieven daartoe gefaciliteerd worden. We zijn in dat verband benieuwd naar de
ontwikkelingen rond het kulturhus Bredevoort. Graag faciliteren wij middelen voor een
onderzoek om te komen tot een realisatie van een kulturhus in Dinxperlo.

4 Aalten educatief

Pagina 3 van 5

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
PROGRAMMABEGROTING 2012
GEMEENTE AALTEN

Participatiefonds. Tijdens de vorige begroting is het schoolzwemmen afgeschaft De raad
heeft daarbij een amendement van de CDA fractie aangenomen met daarin compensatie
voor die ouders die de zwemlessen van hun kinderen niet kunnen betalen. Immers wij blijven
vinden dat ieder kind in de gemeente moet kunnen zwemmen.
Zijn hiervoor de regels ook aangepast, en is er voldoende budget?
.
Het bespelen van het carillon in Dinxperlo kent een bijzondere geschiedenis.
De totstandkoming van het carillon is het gevolg van een gentlemen’s agreement tussen de
toenmalige burgemeester van Dinxperlo en de industrie. De bevolking heeft zich destijds
hard gemaakt voor de aanschaf van het Carillon en in die zin neemt het Carillon een
bijzondere plaats in .
Wij zouden er dan ook voor pleiten om die afspraken die in het verleden zijn gemaakt na te
komen.
Het CDA stelt dan ook voor om een bijdrage van € 5000 per jaar op te nemen .
5 Ontspanning en Toerisme
Een gezonde geest in een gezond lichaam. Sport en gezondheid hangen nauw samen. Sport
in verenigingsverband zorgt voor het cement in onze samenleving. In ons coalitieakkoord is
er ook veel aandacht voor oplossingen van knelpunten in sportaccommodaties. De
gemeenteraad heeft het afgelopen anderhalf jaar al meerdere knelpunten kunnen
wegwerken. Thans is onze aandacht met name gericht op de realisering van het derde
zaaldeel van de Eurohal in Dinxperlo. Uw voorstel zal ons spoedig bereiken. Naar aanleiding
hiervan stellen wij voor om de stelpost van € 31.625 al in 2012 in de begroting op te nemen.
Wij zijn van mening dat volgend jaar de schop de grond in kan en moet.
Ook de knelpunten die AVA’70 ondervindt, hebben onze uitdrukkelijke aandacht. In de RTG
ter voorbereiding van deze begroting heeft de voorzitter van AVA ingesproken. Om in de
begrotingsvergadering een keuze te kunnen maken vragen wij dan ook aan het college om
voor de raadsvergadering te komen met een indicatie van de jaarkosten voor de aanleg van
een 300 meterbaan met parkeerplaatsen en een goede ontsluiting.
Tenslotte gaan wij ervan uit dat de renovatie van de Aladnahal in 2012 doorgang zal vinden.
In de RTG zijn door ons vragen gesteld over de uitvoering van amendement 20
(sporttarieven beperkt verhogen vanaf 2012). Wij gaan ervan uit dat dit goed uitgevoerd
wordt in de tarieven van volgend jaar.
Vorig jaar hebben wij en anderen maar ook U aangeven te willen bezien op welke wijze we
invulling willen geven aan de bibliotheek. Graag hadden wij hier een voorstel over voorbij
zien komen richting de raad. De voorgestelde beperking in openingstijden vanaf 2011 zien
wij als een kaasschaafmethode. Graag zouden wij zien dat het college in gesprek gaat met
De Achterhoekse Poort om te komen tot meer fundamentele aanpassingen waarbij bijdragen
tot 50% van het huidige mogelijk moeten zijn.

6 Economische motor
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De economische motor blijft een belangrijke factor in onze samenleving. Juist in deze tijden
is een florerend bedrijfsleven en middenstand van groot belang. Zij zorgen voor
werkgelegenheid en nemen ook in bredere zin hun verantwoordelijkheid .
Bij de weekmarkt in Dinxperlo hebben wij de indruk dat de privatisering daarvan geen wens
is vanuit Dinxperlo zelf. Wij stellen dan ook voor om de privatisering op te schorten tot het
moment dat u in gesprek met de betrokken partijen overeenstemming hebt kunnen bereiken.
De proef van de weekmarkt in Aalten op de Markt mag van de CDA fractie verlengd worden.
In de verdere uitwerking van het verkeerscirculatieplan ziet de CDA fractie het “winkelerf” als
de best passende oplossing voor het centrum en zij wil dit dan ook graag serieus uitgewerkt
zien .
Graag zouden wij een evaluatie zien van de koopavond op de donderdagavond. Wij hebben
de indruk dat dit nog niet echt een succes is en zou heroverweging(terug naar de
vrijdagavond) hier op zijn plaats.

7 Ruimtebeheer
Met voldoening kijken wij terug op de behandeling van het bestemmingsplan kern Aalten. In
nauwe samenwerking tussen de wethouder, de betreffende ambtenaren, raadsleden van
diverse partijen en burgers konden bijna alle knelpunten op een goede wijze opgelost
worden. In 2012 komen de bestemmingsplannen van de kernen Dinxperlo en Bredevoort
aan de orde. Wij spreken de wens uit dat deze bestemmingsplannen eveneens op een
dergelijke positieve wijze behandeld en vastgesteld zullen worden.

8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Ook wij staan voor een degelijk financieel beleid. Maar als CDA willen wij bezuinigen daar
waar het kan en investeren daar waar het moet. In de post reserve huisvesting zit nu al een
bedrag van 2,4 miljoen om de gebouwen op te knappen of van ARBO zaken te voorzien. Wij
denken dat dit toereikend moet zijn om de eventuele benodigde voorzieningen te treffen voor
de aankomende jaren.
Daarom willen wij de voeding reserve huisvesting van € 45.200 en de al bestaande
toeschrijving van € 91.000 totaal € 136.200 niet toe voegen aan deze reserve in de
meerjaren begroting.
Wij wensen het College van Burgemeester en Wethouders, de ambtelijke organisatie en
onze gemeenteraad van harte veel wijsheid en Gods zegen toe.
26 oktober 2011
CDA fractie Aalten-DInxperlo
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