Algemene beschouwingen van de ChristenUnie
bij de Begroting 2012 van de gemeente Aalten
Voorzitter, leden van de raad van de gemeente Aalten.
Net als voorgaande jaren, worden er dit jaar ook weer algemene beschouwingen gehouden in de
aanloop naar de vaststelling van de Begroting 2012 en ook de fractie van de ChristenUnie wil haar
bijdrage daaraan leveren. De door het college gepresenteerde Begroting 2012 zullen we, afhankelijk
van het onderwerp, positief, dan wel negatief beoordelen. Wij hopen van harte dat onze inbreng
ertoe zal leiden dat ook het beleid van de gemeente Aalten hoe langer hoe meer in de richting zal
gaan van de christelijke sociale visie, zoals de ChristenUnie die voor ogen heeft en uitdraagt.
Kijkend naar de ontwikkelingen in de wereld, zou de inleiding van de algemene beschouwingen van
2009 bij de begroting 2010 zo weer uit de kast gehaald kunnen worden. Wij doen dit niet, al herhalen
zich op economisch terrein op dit moment wel weer een aantal zaken die 2 jaar geleden ook aan de
orde waren. De bankencrisis van toen is nu weer gaande, maar nu in andere landen dan 2 jaar
geleden. Toch is deze ontwikkeling niet minder ernstig en dienen we ons hier nu meer zorgen om te
maken dan toen. In de wereld van de banken zijn afspraken gemaakt over het omgaan met
financieringen, welke dekkingen minimaal nodig zijn. Ook landen in de eurozone hebben afspraken,
hoe om te gaan met de staatsfinanciën en de maximale begrotingstekorten, die mogen worden
begroot, dan wel mogen worden gehouden. Ondanks al deze afspraken hebben zich toch weer
donkere wolken samengepakt boven de economische en de bankenwereld.
Ook in Nederland verandert veel. Het huidige kabinet heeft ingestoken op een forse bezuiniging van
minimaal 18 miljard euro, met mogelijk nog een extra bezuiniging. Daarbij is ook nog de keus
gemaakt om veel te investeren in asfalt en beton, terwijl er in de zogenaamde zachte sector extra
moet worden bezuinigd. Veel taken uit die sectoren worden door het Rijk bij de lagere overheden
ondergebracht met tevens een flinke korting op de gelden die in het gemeentefonds worden gestort
voor dergelijke taken (het zogenaamde efficiency voordeel). Dit is een vreemde gang van zaken als je
het vergelijkt met het bedrijfsleven. Daar vindt juist schaalvergroting plaats om de kosten te drukken
en gemeenten roepen steeds maar dat ze zullen moeten samenwerken om de kosten in de hand te
houden. Iets wat ook regionaal en internationaal geldt.
Bij deze decentralisatie gebeurt precies het omgekeerde. Natuurlijk heeft decentralisering niet alleen
een negatieve kant. Positief kun je noemen dat het beleid dichter bij de bevolking komt te liggen
maar is dit aspect een voordeel? De ChristenUnie durft dit te betwijfelen, want het kan voor de
burger wel degelijk verschil uitmaken in welke gemeente je woont. Is het gemeente A of gemeente B,
met een ander accent op sociaal, dan wel bijvoorbeeld welzijnswerk.
Nu de contouren van de WWnV zich steeds meer beginnen af te tekenen, zal ook zeer spoedig het
moment voor de gemeente komen om hiermee aan de slag te gaan. De ChristenUnie roept dan ook
de raad op om het college de opdracht te geven hiermee aan de slag te gaan. Wat ons betreft doen
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we dat bij deze begrotingsbehandeling al, zodat het college met alle betrokken partijen aan het werk
moet om de uitvoering van deze wet tot een succes te maken.
Partijen die volgens ons hierbij betrokken moeten worden, zijn naast de werkvoorzieningschappen
ook het ISWI, het UWV en de AWBZ instellingen. Zij krijgen allemaal met deze nieuwe wet te maken.
Op het gebied van de AWBZ instellingen zou het ook bespreekbaar moeten worden gemaakt of deze
instellingen kunnen bijdragen aan de totale zorgketen, op welke wijze dan ook. Directe voorstellen
daarvoor hebben wij niet, maar mogelijk door samenwerking, dan wel samenspraak, kunnen hier
initiatieven ontstaan die vruchtbaar zijn voor de samenleving en die ook nog eens besparingen
kunnen opleveren.
Nu lopen we per programmaonderdeel de Begroting 2012 langs en plaatsen onze opmerking daarbij.
1. Programma 1 Burger, bestuur en veiligheid
We zijn blij dat het programma ‘hartveilig wonen’ van de grond is gekomen in onze gemeente. Het
alleen ophangen van een defibrillator levert een schijnveiligheid op. Maar juist de zorg voor
bediening van deze kostbare apparatuur en het nodige onderhoud te garanderen, geeft meer
veiligheid voor de burger in de omgeving van de defibrillator.
Vanuit de VNOG blijkt dat de clustervorming bij de brandweer niet heeft geleid tot kostenbesparing.
Het omgekeerde is zelfs gebeurd, doordat de kosten voor de brandweerzorg zijn verhoogd. Uitleg
hierover vond plaats tijdens de vragenrondes. Toch zouden wij willen dat de portefeuillehouder de
vinger aan de pols houdt tijdens de overleggen in de veiligheidsregio, zodat de komende jaren de
kosten zeker in de hand worden gehouden en er mogelijk besparingen gehaald kunnen worden, want
dat moet bij deze omvang toch mogelijk zijn?
Bij de instelling van het zogenaamde KKC, dat de komende jaren zijn beslag zal moeten krijgen, is het
voor de ChristenUnie van belang dat de toegankelijkheid goed is. Zowel digitaal als ook fysiek.
Volgens de ChristenUnie hebben wij onlangs een mooie kans voorbij laten gaan om de
toegankelijkheid van onze gebouwen te verbeteren. Om dit alsnog te bereiken zal er waarschijnlijk
flink geïnvesteerd moeten worden in de huidige gebouwen. Tevens zal er ook geïnvesteerd moeten
worden om de werkplekken in de gebouwen te laten voldoen aan de huidige eisen van de tijd. Dit
zou op termijn nog wel eens een flinke tegenvaller kunnen betekenen voor onze Begroting. De
ChristenUnie zal dan ook de laatste zijn, die zal roepen dat gemeentelijke huisvesting niets mag
kosten. Onze ambtenaren mogen rekenen op goede arbeidsomstandigheden en wij zijn dat ten
opzichte van ambtenaren en burgers verplicht. Zolang er nog partijen in onze raad zijn die wel veel
geld beschikbaar willen stellen voor zaken als een 3e zaaldeel bij de Eurohal in Dinxperlo of roepen
dat groenafval ‘gratis’ moet worden opgehaald, kan het niet zo zijn dat er geen geld kan worden
geïnvesteerd in onze eigen gemeentelijke gebouwen.
Wat betreft de afwikkeling rond de toestand rond de gratis ID kaart zijn wij benieuwd hoe het
landelijk word geregeld, wie wat gaat betalen. De uitspraak van de rechter is helder en ons lijkt nu
dat het ministerie aan zet is. In overleg met het VNG.
2. Programma 2 Heerlijk wonen in het groen
In de laatst gehouden reguliere raadsvergadering heeft de raad op het gebied van ruimtelijke
ordening een historische zet gedaan door van de kern Aalten van 176 bestemmingsplannen over te
gaan naar één plan, met nog enkele uitwerkingsplannen. Als deze plannen volledig zijn goedgekeurd
voor de kern Aalten zijn we de komende jaren klaar met actuele bestemmingsplannen, die ook nog
eens volledig digitaal beschikbaar zijn. De ChristenUnie wil dan ook het collegevoorstel om het
komende jaar met de bestemmingsplannen kern Dinxperlo en kern Bredevoort aan de slag te gaan,
van harte ondersteunen. We hopen dat deze plannen op de zelfde voortvarende wijze kunnen
worden opgepakt en afgerond.
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Een zorgpunt voor de ChristenUnie vormt het LOG Lintelo. Zolang er geen verandering van beleid
plaatsvindt in de Reconstructiewet, is voor ons een nieuwe vestiging acceptabel. Daarbij handhaven
we de eis, zoals we al jaren doen, dat een nieuwe vestiging in het LOG gebied alleen beschikbaar
moet zijn voor hen, die van overheidswege moeten verplaatsen, dan wel door extensivering moeten
verplaatsen. Alle overige bedrijven zullen zich moeten vestigen op bestaande agrarische locaties, die
getuige de advertentiemarkt bij makelaars, ruimschoots voorhanden zijn.
Wat de woningbouw betreft zullen wij ons moeten houden aan de gemaakte afspraken in de regio
met de provincie Gelderland. Wij zien dan ook graag jaarlijks, maar zeker om de twee jaar, de actuele
cijfers tegemoet van woning vraag en aanbod, maar ook van de daadwerkelijke leegstand. Gezien de
laatste demografische cijfers zijn wij niet gerust op de ontwikkelingen in deze markt. Ook als wij daar
de ontwikkeling op de arbeidsmarkt bij betrekken, zal er waarschijnlijk de komende jaren meer vraag
komen naar woningen in de sociale huur‐ of koopsector. De ChristenUnie verzoekt het college dan
ook om zo spoedig mogelijk de meest actuele cijfers te overleggen.
De steeds terugkerende wens om groen‐ of tuinafval gratis bij burgers op te halen is volgens ons een
verkeerd signaal. Naar de burger toe lijkt dit leuk, maar gratis is beslist niet gratis! De kosten worden
door ons allemaal opgebracht. Ook door burgers die een kleine, dan wel helemaal geen tuin hebben.
Of door hen, die minder te besteden hebben dan de ander. De ChristenUnie ziet dan ook veel meer
in het nogmaals houden van bijvoorbeeld een composteeractie, zodat de burger die er de ruimte
voor heeft, hier zelf mee aan de slag kan gaan. Wat de overige inzameling van afval betreft kunnen
wij concluderen dat de burger hier op dit moment een flink voordeel kan behalen. De ChristenUnie
roept het college op om 3 of 4 keer per jaar de actuele cijfers te blijven presenteren over het afval
scheidingsgedrag van de burgers. Goede cijfers stimuleren om verder te gaan en een goede
voorlichting kan de burgers stimuleren om slechte cijfers te verbeteren. Want juist berichten in de
media, dat bronscheiding niet altijd nodig is, kunnen door de burger verkeerd worden opgevat. Afval
scheiden aan de bron, geeft nog steeds het beste resultaat.
3. Programma 3 Betrokken zorg en samenleving
Als er één begrotingsprogramma is, wat de komende jaren veel zal veranderen, dan is het wel dit
programma. Bijvoorbeeld de kanteling in de WMO, maar ook de invoering van de WWnV en de
overheveling van de jeugdzorg van de provincie naar de gemeente. Wat betreft de kanteling van de
WMO zijn en blijven wij van mening dat mensen die een indicatie hebben, ook hun zorg moeten
ontvangen. Het kan niet zo zijn dat geld gaat bepalen of er indicatie kan zijn. Voor de ChristenUnie is
de onafhankelijke indicatie een eis en de uitvoering van de zorg zal moeten plaatsvinden, waarbij het
geld volgend moet zijn. Mochten er ondanks aanpassingsvoorstellen tekorten ontstaan, dan zijn er
op dit moment binnen deze begroting voldoende middelen voorhanden om dit op te lossen. Alleen al
voor onvoorzien staat er ruim € 750.000,‐ geboekt. Ook wij zijn er niet voor om dat maar direct op te
snoepen, maar de zorg heeft voor ons een hoge prioriteit.
Wel stelt de ChristenUnie voor om in overleg te gaan met de WMO raad, zodat er een gedragen
voorstel kan komen op welke onderdelen het beleid kan worden aangescherpt, dan wel of het
mogelijk is om bij mensen met een brede beurs een hogere eigen bijdrage te gaan verwerven of
meer uren voor eigen rekening bijvoorbeeld.
Over de WWnV hebben wij in de inleiding al het een en ander geschreven. Wat betreft de uitvoering
van de PGB budgetten in de AWBZ, zijn wij heel benieuwd wat er landelijk uit gaat komen. De
minister wilde de budgetten vervangen door hulp in natura, om zodoende een flinke bezuiniging te
gaan halen. Omdat er nu eerst een onderzoek komt welke hulp het goedkoopst is, zal er volgens ons
voorlopig nog geen helderheid zijn. De ChristenUnie wil dat het college de raad tijdig bericht, of dit
voor de gemeente Aalten nog gevolgen heeft.
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Op het onderdeel van welzijn (Figulus welzijn en zorg) hopen wij dat de nieuwe welzijnsstichting haar
voorgenomen taken ten uitvoer kan brengen. Een bijzonder aandachtspunt voor de ChristenUnie
blijft het onderdeel alcoholmatiging en dat niet alleen op het jeugdbeleid maar ook voor ouderen of
wel de gehele samenleving. Een overmatig alcoholgebruik heeft op heel veel onderdelen van de
samenleving een negatief effect. Denk maar aan criminaliteit, (huiselijk) geweld, maar ook aan
(verkeers‐) veiligheid en aan de kosten in de gezondheidszorg.
Op het punt van de WWB blijft de ChristenUnie van mening dat de gemeente Aalten een grote
verantwoordelijkheid draagt. Ten eerste, omdat het onze wettelijke taak betreft maar ook, omdat wij
in de uitvoering er het nodige aan kunnen doen om mensen een werkplek, dan wel een
werkervaringsplaats te bieden. Wij pleiten er dan ook voor om een goede verstandhouding te
onderhouden met ons eigen uitvoeringsorgaan, het ISWI.
De ChristenUnie hoopt dat het CJG met de door hen opgedane werkervaring, ertoe kan bijdragen dat
de overheveling van de taken van de jeugdzorg goed en gestructureerd kan verlopen.
De ChristenUnie wil graag door het college op de hoogte worden gehouden over de stand van zaken
in deze en over de ontwikkelingen hiervan.
4. Programma 4 Aalten educatief
Het onderwijsprogramma van de gemeente Aalten is na de gemeentelijke herindeling vooral gericht
geweest op de kern Dinxperlo. Wij zijn als ChristenUnie dan ook blij dat zowel het openbaar, als ook
het rooms‐katholiek onderwijs een goede nieuwe locatie in gebruik heeft, samen met de bibliotheek
en met de sportzaal voor breed gebruik. Ook het christelijk onderwijs gaat binnenkort over naar een
nieuwe school, met de aanvulling van kinderopvang. De gebouwen voor het onderwijs zijn daarmee
weer op orde. De oplossing, zoals die is gevonden voor het speciaal voortgezet onderwijs Aladon, die
nu gehuisvest kan worden op de Hoven, stemt ons tot grote tevredenheid. Hierdoor blijven de
afstanden voor de Aaltense kinderen, die hier onderwijs ontvangen, kort.
Punt van aandacht blijft voor de ChristenUnie het toezicht op ongeoorloofd schoolverzuim. Het is en
blijft belangrijk dat hier een duidelijke signaalfunctie van uit kan gaan, als er jongeren zijn die
ongeoorloofd hun school verzuimen. Juist voor de jongeren is het van belang om een voldoende
startkwalificatie te halen voor het vervolgonderwijs, dan wel de arbeidsmarkt.
5. Programma 5 Ontspanning en toerisme
Op het gebied van recreatie en toerisme zijn de laatste jaren al wat stappen in de goede richting
gezet, zoals de verplaatsing van de VVV, maar ook door de aanleg van bijvoorbeeld de fiets
knooppunten routes in de Achterhoek en door het plaatsen van voorzieningen voor campers op
diverse plekken. Ook in de verschillende bestemmingsplannen zijn de nodige zaken vastgelegd voor
recreatie en toerisme.
Op het punt van sport vraagt de ChristenUnie de aandacht voor enkele zaken.
1. AZSV – DZSV. Wij blijven hier met een onbehagelijk gevoel zitten dat de wethouder eerst in januari
2011 zegt dat alles vergelijkbaar is en binnen een half jaar het voorstel voorlegt dat er bij DZSV toch
nog € 90.000,‐ bij moet. Het is onderzocht en uitgelegd, maar lekker zit het ons in elk geval niet.
2. Het 3e zaaldeel Eurohal in Dinxperlo. Onze fractie heeft hier zeer veel moeite mee. Als er geen
onomstotelijke onderbouwing komt wat nut en noodzaak betreft, zullen wij deze investering niet
steunen. Er zal aangetoond moeten worden dat de overige zaaldelen voor 100% in gebruik zijn en dat
ook de sportzaal bij Duplo 1 volop gebruikt wordt. Tevens zal ook de demografische ontwikkeling
voor de komende 10 jaar meegenomen moeten worden in de berekening. Aan de hand hiervan
zullen wij besluiten of wij deze investering kunnen ondersteunen.
3. Atletiekbaan AVA 70. De ChristenUnie ziet van het college graag op korte termijn een goed
voorstel tegemoet over de mogelijk‐ en de onmogelijkheden van deze baan. Zeker nu AVA ’70 te
kennen heeft gegeven ook met een 300 meter baan uit de voeten te kunnen.
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4. Scouting Aalten. Hoe is de stand van zaken in dezen? Is er al een oplossing gevonden voor de
financiële afwikkeling rond het betalen van de leges die nog openstaan of ‐stonden?
5. ’t Walfort. De ChristenUnie wil dat de raad op de hoogte wordt gehouden rond de ontwikkelingen
over privatisering in deze.
6. Als laatste aandachtspunt willen wij graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de
vorming van de zogenaamde Kulturhusen in zowel Dinxperlo als in Bredevoort.
6. Programma 6 Economische motor
Diverse ontwikkelingen op economisch gebied gaan nu in lager tempo dan dat wij gewend waren en
sommige ontwikkelingen liggen zelfs geheel stil. Voor de kern Dinxperlo is er de komende jaren ruim
voldoende industrieterrein ter beschikking. Voor de kern Aalten zijn een aantal ontwikkeling in gang
gezet rond de 4e Broekdijk en het Werklandschap Aalten‐West is bestemd. Wanneer komt het
college met een uitgewerkt voorstel voor de ontsluiting van dit gebied, rekening houdende om bij
voorkeur de afwikkeling te laten lopen over het huidige industrieterrein en niet de zogenaamde
groene long te doorsnijden?
Op het punt van de uitvoering van het kerngebied van Aalten dorp ziet de ChristenUnie graag dat
hier toch mee wordt doorgegaan en wel met in achtnemingen van het volgende: de weekmarkt op
de Markt en in de Bredevoortsestraatweg zo compact mogelijk in te richten. Ook zal er gekeken
moeten worden naar het in gebruik geven van de terrassen op de Markt op de donderdag zodat het
mogelijk is de markt op de Markt van twee rijen kramen te voorzien. De proef met het autovrij
maken van het centrum moet wat de ChristenUnie betreft doorgang vinden en voor de ontsluiting of
de overloop van de parkeerplaats het Lage Blik naar het Hoge Blik is het verstandig om te
onderzoeken of dit mogelijk is langs de RABO bank en de voormalige bibliotheek, zodat er een goede
verkeersrouting mogelijk is. Tevens vraagt de ChristenUnie of er op de Hoven is gekeken om de
parkeerplaatsen onder en hoek van 45 graden te leggen zodat in‐ en uitrijden gemakkelijker gaat en
er minder ruimte nodig is. En er zal zuinig omgegaan moet en worden met het groen dat nu nog
aanwezig is. Alles zal niet behouden kunnen blijven maar wat niet echt noodzakelijk is, moet niet
worden opgeofferd voor blik. Bij herplant dient er gebruik gemaakt te worden van bomen met een
voldoende omvang.
7. Programma 7 Ruimtegebruik
Over dit programmaonderdeel kunnen wij kort zijn. Wij vragen het college om de MOP ’s actueel te
houden en indien nodig, met voorstellen te komen om voldoende middelen vrij te maken om in het
onderhoud te voorzien. Voor de ChristenUnie is dat niveau op dit moment voldoende en doelmatig.
Luxe komt in deze niet in ons woordenboek voor. Bij elke investering zal gebruik gemaakt moeten
worden van de meest rendabele en de meest milieuvriendelijk variant (in termen van de
consumentengids: de beste koop) Dat zal het principe moeten zijn.
Het voorstel om het komende jaar een aantal zaken rond de bestrijding van hondenpoep op te
pakken, steunen wij van harte. Het is een aanzet om in ieder geval naar de burger toe te tonen dat er
wat gedaan wordt met de opgebrachte hondenbelasting. Iets wat al jarenlang door de ChristenUnie
wordt benadrukt.
Tot slot zien wij graag dat de aanleg van de zogenaamde schoolzones snel wordt afgerond zodat bij
alle basisscholen een eenduidig beleid is en het voor iedereen herkenbaar is waar de scholen staan.
8. Programma 8 Financiën en algemene zaken
Bij dit programma willen wij allereerst wijzen op de onderhandelingen bij het aantrekken van extra
krediet. Wij willen het college meegeven om voor de toekomst te bedingen dat er boetevrij kan
worden afgelost. In het huidige kredietpakket zit de gemiddelde rente niet zo ver af van de nu af te
sluiten rentepercentages, maar als je de hoogste rentes van leningen ziet, zitten die toch nog op 10‐
12%. Als hier extra op afgelost had kunnen worden, dan had dit ook rentevoordeel opgeleverd.
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Samenwerking wordt door het college op verschillende plekken in deze begroting genoemd.Wat de
ChristenUnie betreft moet het college hier actief mee aan het werk gaan en blijven, zodat er op
meerdere fronten winst behaald kan worden.
De fase waarin wij ons nu als gemeente bevinden, in de onderhandelingen over het af te sluiten
regiocontract met de provincie, schuilt volgens de ChristenUnie nog wel een risico voor onze
meerjarenraming. Voordat contracten worden aangegaan, moet hier wel duidelijkheid over zijn wat
de risico’s zijn en of die te overzien zijn.
Wat betreft de griffie zouden wij graag zien dat er op korte termijn duidelijk is wat het zogenaamd
papierloos vergaderen kan besparen op het aantal werkuren van de griffie en de besparing van inkt
en papier kosten. Wij zouden deze ambtelijke tijd dan graag om willen zetten naar de verslaglegging
van de raadsvergadering, omdat in onze ogen het hebben van een vergaderverslag toch wel
voordelen heeft boven alleen maar geluidsbanden en een besluitenlijst. Zolang dit nog niet duidelijk
is, zou papieren verslaglegging gedekt kunnen worden uit de post zoals die nu geboekt is als
begrotingsoverschot.
Wat de bezuiniging van vorig jaar betreft zijn wij in afwachting van de raadsmededeling over de inzet
van het college over de fondswerving voor het bespelen van het carillon in Dinxperlo. Zolang hier
geen duidelijkheid over is, willen wij deze bezuiniging nog als PM aanmerken of te wel, nog niet
uitvoeren. Vorig jaar zijn er harde toezeggingen gedaan en wij willen graag resultaat zien.
Tot slot wil de ChristenUnie nog een korte opmerking maken over het investeringsschema. Het is al
beleid van het college om niet te herinvesteren, omdat het nu eenmaal voor dat jaar staat geboekt.
Toch willen wij dat het college hier heel kritisch op blijft, want zeker voor het jaar 2013 staan
vervangingsinvesteringen die, wat ons betreft, eens goed bekeken moeten worden of ze wel dan niet
nodig zijn.
De ChristenUnie wil niet beweren dat in deze beschouwingen alles is genoemd, dat benoemd zou
moeten of kunnen worden. Wel hebben wij een duidelijk signaal willen afgeven, welke richting het
naar onze mening op moet met onze gemeente. Christelijk omdat dit onze opdracht en fundament is
van waaruit wij politiek bedrijven en sociaal, omdat wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen
in de samenleving, waarin het omzien naar elkaar van groot belang is en waarin daarom ook de
sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.
Wij wensen ambtenaren, college, raadsleden en griffie van harte Gods zegen toe en veel wijsheid en
een goede gezondheid voor de toekomst.

Lintelo, 24 oktober 2011.
Johan Pennings, fractievoorzitter ChristenUnie.
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Vragen van de ChristenUnie bij de behandeling van de
Begroting 2012 van de gemeente Aalten
1. Wil het college toezeggen om direct met de WWnV aan de slag te gaan om zodoende
zo snel mogelijk resultaat te behalen?
2. De ChristenUnie verzoekt de portefeuillehouder bij de overleggen in de
veiligheidsregio alert te zijn op de kostenontwikkeling voor de brandweerzorg.
3. De ChristenUnie wil graag de toezegging dat het college een of tweejaarlijks de
actuele cijfers beschikbaar stelt waaruit vraag en aanbod van woningen, maar
daarnaast ook de leegstand daarvan, inzichtelijk wordt.
4. Is het college bereid om nogmaals een composteeractie te starten?
5. Wil het college per kwartaal actuele cijfers presenteren over het afval
scheidingsgedrag van onze burgers?
6. Wil het college in overleg met de WMO raad gaan om te onderzoeken op welke
onderdelen het beleid kan worden aangescherpt. Daarbij denkt de ChristenUnie aan
een hogere eigen bijdrage of meer uren voor eigen rekening voor de beter
gesitueerden.
7. De ChristenUnie wil dat het college de raad tijdig informeert over de eventuele
gevolgen voor de gemeente, die een onderzoek rond de PGB budgetten zou
opleveren.
8. De ChristenUnie wil graag van het college de toezegging dat de raad op de hoogte
blijft over de stand van zaken rond de overheveling van taken van de Jeugdzorg.
9. De ChristenUnie ziet op korte termijn een volledig onderbouwd voorstel tegemoet
over mogelijk‐ en onmogelijkheden, maar ook nut en noodzaak van de aanleg van
een atletiekbaan voor AVA ’70.
10. Hoe is de huidige stand van zaken rond de afwikkeling van de te betalen leges door
Scouting Aalten?
11. De ChristenUnie wil graag op de hoogte gebracht worden over de vorming van
zogenaamde Kulturhusen in Dinxperlo en Bredevoort.
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12. Op welke termijn kan een uitgewerkt voorstel over de ontsluiting van het
Werklandschap Aalten‐West tegemoet gezien worden?
13. Wil het college toezeggen dat er op het punt van de uitvoering van het kerngebied
van Aalten‐dorp rekening gehouden gaat worden met:
• De markt op de Markt.
• Doorgaan met de proef van een autovrij centrum van Aalten.
• Ontsluiting/overloop van het Lage naar het Hoge Blik langs de RABO bank.
• Parkeerplaatsen op de Hoven onder een hoek van 45 graden aanleggen.
14. De ChristenUnie dringt aan op een snelle afronding van de aanleg van ‘schoolzones’.
15. De ChristenUnie wil dat er in de toekomst bij het aantrekken van geld bedongen
wordt dat er boetevrij afgelost kan worden.
16. De ChristenUnie wil graag in een overzicht duidelijkheid over de besparing op uren
van de griffie en de besparing op overige kosten, bij de invoering van papierloos
vergaderen.
17. Vervolgens stelt de ChristenUnie voor om de mogelijke besparing bij punt 16 te
besteden voor verslaglegging van de raadsvergaderingen, eventueel aangevuld met
een deel uit het begrotingsoverschot.
18. De ChristenUnie wil dat er kritisch gekeken wordt naar nut en noodzaak van de
vervangingsinvesteringen die voor het jaar 2013 e.v. jaren aangegeven zijn.

Lintelo, 25 oktober 2011.

Johan Pennings, fractievoorzitter ChristenUnie
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