Algemene beschouwingen begroting 2012
Algemeen
GemeenteBelangen is doordrongen van het feit dat bezuinigingen nog steeds noodzakelijk zijn.
De financiële en economische crisis dwingt ons hiertoe.
Wij delen de zorgen van het college wat betreft de kostenontwikkeling die de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning met zich meebrengt en waar gezien de demografische ontwikkeling
voorlopig geen einde aan zal komen.
In het beleidsveld Welzijn en Zorg neemt, naast het Jeugd‐ en jongerenwerk en de Ouderenzorg, de
wet Maatschappelijke ondersteuning (de WMO) een belangrijke plaats in. Ook in dit beleidsveld zien
we een sterke decentralisatie, waarbij taken worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten.
Verder zijn grote hervormingen in de Wajong, WII en de Bijstand aangekondigd en krijgen wij te
maken met de gevolgen van de Wet Werken naar Vermogen.
De stagnerende economie maakt het financiële toekomstperspectief niet florissant. De effecten van
deze ontwikkeling gaan we zeker merken in de beschikbaarheid van middelen en maakt het stellen
van prioriteiten noodzakelijk. Deze herbezinning dwingt ook tot de erkenning dat het 'algemeen
belang' geen economisch begrip is maar een politieke afweging inhoudt. Hiervoor legt de raad
verantwoording af tegenover de burgers.
Afgelopen jaar zijn de K3 bezuinigingen voor een groot deel gerealiseerd. Dit geeft aan dat de
gemeente ook in financieel slechtere tijden de tering naar de nering weet te zetten. Dit geeft
vertrouwen dat ook in de komende jaren de gemeente het “hoofd boven water” kan houden.
Dit vraagt echter mogelijkerwijs wel om ingrijpende keuzes.
Ook hebben wij in het afgelopen jaar de kwaliteit van de huisvesting van de scholen een geweldige
impuls gegeven, door o.a. het gereedkomen van Duplo 1 en het starten van de bouw van
“de Bosmark”.
GemeenteBelangen is van mening dat daar waar zich mogelijkheden voordoen ook ruimte gevonden
moet worden voor nieuw beleid, waarbij bezuiniging tot nieuwe kansen voor samenwerking kan
leiden. Ondanks deze tijd van financiële krapte zal GemeenteBelangen zich blijven inzetten voor de
ontwikkeling van nieuw gemeentelijk beleid. Hierbij is het van groot belang, te zoeken naar vormen
om met onze burgers hierover in gesprek te komen en ook te blijven.

Algemene beschouwingen begroting 2012

Pagina 1 van 5

Programma 1. Burger Bestuur en Veiligheid
Logo.
Na de gemeentelijke herindeling in 2004 is gewerkt aan de eenwording van de nieuwe gemeente.
Daarin is door de jaren heen grote vooruitgang geboekt. Het vormgeven aan een nieuw logo in 2012
draagt dit proces goed uit. Wij zijn dan ook verheugd dat in 2012 het nieuwe logo/gemeentewapen
in gebruik zal worden genomen.

Programma 2. Heerlijk Groen Wonen
Monumentenbeleid.
Vorig jaar heeft er een discussie plaatsgevonden over de hoogte van de gemeentelijke
monumentensubsidie. De gemeenteraad heeft besloten om de gemeentelijke subsidie te handhaven
waardoor de provinciale subsidie veilig werd gesteld. Wel is er over gesproken dat aan de lijst van
monumentale gemeentelijke panden de panden van de voormalige gemeente Dinxperlo nog
toegevoegd moeten worden. Dat zijn er zoals nu bekend 24. GemeenteBelangen is een voorstander
van het terughoudend plaatsen van panden op de gemeentelijke monumentenlijst, omdat wij van
mening zijn dat eigenaren van dergelijke panden weten waarin zij wonen en hier ook goed mee
omgaan. Ook bij de behandeling van de nota cultureel erfgoed in de raadsvergadering van 14 juni
2011 is dit ook nog een keer door ons gesteld. Blijft voor de gemeente nog een totaal van 126
panden. Het in de begroting opgenomen bedrag steekt hier schril tegen af. Indien het college besluit
om de gemeentelijke monumentenlijst op te heffen zal GemeenteBelangen dit standpunt
ondersteunen. Een alternatief zou wellicht omvorming tot karakteristieke bouwwerken kunnen zijn.
Hoe denkt het college hierover?

Programma 3. Betrokken Zorg en Samenleving
ISWI, (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen)
Ondanks de perikelen in het afgelopen jaar hechten wij waarde aan het ISWI. Voor ons blijft het
stimuleren van werk belangrijk naast het verstrekken van een uitkering. Laten we ons hierin vooral
richten op de groep die deze kans ook wil benutten.
Hameland, (sociale werkplaats)
Om de komende Wet Werken naar Vermogen goed in te invullen zullen we dit regiobreed moeten
benaderen. Hameland zal dit niet alleen kunnen en wij denken dan ook dat er samenwerking gezocht
dient te worden naar gelijksoortige opererende organisaties om zo de krachten te bundelen. Zijn
hierin al stappen ondernomen?
WMO
Dat een bezuiniging van ruim 900.000 euro in 2013 niet zonder gevolgen blijft is duidelijk. Zijn er dan
geen andere mogelijkheden? Deze vraag stellen wij ons keer op keer.
Zoals ook vorig jaar aangegeven moeten wij inventief omgaan met de middelen die ons ter
beschikking staan. De stichting Figulus krijgt hierin een belangrijke rol die nu elders ligt.
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Met grote zorg zien wij de bezuiniging op de huishoudelijke hulp tegemoet. Wanneer het Rijk besluit
om taken vanuit de AWBZ door de gemeente te laten uitvoeren moeten indicatiestellingen op elkaar
afgestemd worden. Hiermee ontstaat een duidelijk beeld voor de noodzakelijke zorg. Wij willen dan
ook alle nieuwe investeringen goed afwegen tegen deze bezuinigingen. De WMO dient zo veel
mogelijk op een aanvaardbaar niveau voor onze burgers gehandhaafd blijven.

Programma 5 Ontspanning en Toerisme
Zwemvoorziening ‘t Walfort
Zoals vorig jaar in onze algemene beschouwing al aan gegeven zijn wij tevreden met de wijze waarop
het privatiseringstraject is aangegaan. Dit traject krijgt zijn afronding per 1 januari 2012 hier is in de
begroting 2012 rekening mee gehouden. Wij willen weten of de doelstellingen ook gehaald zullen
worden. Indien dit niet het geval, is wat zijn dan de mogelijkheden en welke financiële consequenties
brengt dit met zich mee?
AZSV‐DZSV
In de begroting zijn bedragen voor zowel het privatiseren van voetbalvereniging AZSV als voor DZSV
om de verschillen tussen de privatiseringstrajecten te vereffenen opgenomen. Wij gaan er van uit dat
hiermee beide verenigingen naar evenredigheid en tevredenheidzijn behandeld. Is dit nu ook
formeel afgerond?
Carillon
Inhakend op raadsmededeling 167/2011, het niet meer handmatig bespelen van het Carillon in
Dinxperlo. Er ligt een raadsbesluit om ingaande 2012 € 5000 Euro op het spelen van het carillon te
bezuinigen Wij zijn met de portefeuillehouder van mening dat er een einde dreigt te komen aan een
waardevol Cultureel erfgoed in de gemeente die niet meer in de oorspronkelijke functie gebruikt
wordt. GemeenteBelangen wil dat dit raadsbesluit wordt bijgestuurd. Een carillon behoort een aantal
keren per jaar met de hand bespeeld te worden zodat het instrument in takt blijft. “rust roest”, en
dat geldt ook voor een carillon. Wij zullen daarom met een voorstel komen om middelen vrij te
maken om het carillon regelmatig door een beiaardier te laten bespelen.

Programma 6. Economische motor
Industrie en middenstand
Op dit moment verkeert de economie nog steeds in zwaar weer. Een maximale inspanning van de
gemeente is noodzakelijk om in het voorwaardenscheppend beleid industrie en middenstand een
extra impuls te geven. De werkgelegenheid staat onder druk. Welke mogelijkheden ziet het college
om een bijdrage te leveren aan deze ontwikkeling? Wordt er voldoende acquisitie gevoerd om
bedrijven naar de gemeente Aalten te halen? Zijn onze randvoorwaarden voldoende afgestemd op
de huidige situatie? Welke mogelijkheden ziet het college om het winkelbestand op peil te houden?
Kan een gemeentelijke starterssubsidie tot de mogelijkheden behoren voor bedrijven c.q.
ondernemers die zich in de gemeente Aalten willen vestigen of zijn daar meer partijen voor nodig?
Op welke wijze maakt de gemeente zelf gebruik van onze ondernemers?
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Weekmarkt
Het college heeft aangegeven dat per 1 januari 2012 de weekmarkt in Dinxperlo zelfstandig gaat
opereren. De gemeente verricht vanaf dat moment geen werkzaamheden meer bij het opbouwen en
afbreken van de markt. Heeft het college zich voldoende gerealiseerd wat de effecten kunnen zijn
voor de totale middenstand van Dinxperlo wanneer deze werkwijze niet voldoende functioneert? Zal
deze overgang tot verzelfstandiging op genoemde datum lukken of is er voor beide partijen meer tijd
nodig? GemeenteBelangen is van mening dat de overdracht van taken, indien de marktcommissie
hier positief tegenover staat, gerealiseerd moet worden.

Programma 7 Ruimtebeheer
Afvalstoffenheffing
GemeenteBelangen is verheugd dat in een tijd van kostenverhoging de afvalstoffenheffing voor 2012
omlaag gaat. Wel hebben wij nog de volgende vragen:
Hoe groot is het afvalreservefonds en moet dit beschouwd worden als een schommelfonds?
Is al bekend wat de specifieke uitwerking is van de nieuwe aanbesteding van het restafval?
Op welke wijze heeft deze aanbesteding plaatsgevonden en voor hoeveel jaar gaat deze gelden?
GemeenteBelangen vindt het onacceptabel dat beide afval‐brengpunten in onze gemeente
verschillende poorttarieven hanteren. Wij beseffen dat dit een particuliere aangelegenheid is maar
omdat op vele terreinen de gemeentelijke harmonisatie is uitgevoerd lijkt het ons goed om ook dit
gelijk te trekken.
Is het juist dat er een toename is van de hoeveelheid zwerfvuil? Vindt er controle plaats om de
eigenaar van het afval te achterhalen en hoe wordt dit dan afgehandeld?
Verkeer
Zoals u weet was GemeenteBelangen tegen de verlaging van de maximumsnelheid op de Aaltense‐
weg, de N819. Onze ervaring na een paar maanden met de 60 km weg zijn dat deze er niet veiliger op
is geworden. Door de markering langs de rand van de weg lijkt de weg smaller geworden. Hierdoor
rijdt het verkeer meer naar het midden toe.
Daarnaast willen wij dat het college mogelijkheden onderzoekt voor een meer gewenste aanrij route
naar het industrieterrein in Dinxperlo. Zijn er mogelijkheden om met de wegbeheerder afspraken te
maken om de borden aan te passen?

Programma 8. Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
De inkomsten van de gemeente bestaat voor een groot gedeelte uit de uitkering van het
gemeentefonds van het Rijk. De eigen heffingen spelen hiernaast een ondergeschikte rol. Indien het
Rijk bezuinigd wordt de rijksbijdrage aan de gemeenten ook minder. Daarnaast worden er
verschillende taken van de Rijks‐ en Provinciale overheid gedecentraliseerd naar de gemeenten.
Komen er bij deze nieuwe taakvelden voldoende financiële middelen mee van het rijk? Zo niet hoe
gaat u dit dan oplossen?
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GemeenteBelangen vindt dat de huidige belastingdruk voor de burgers in deze onzekere tijd niet mag
worden verhoogd. Dit betekent dat ieder uitbreiding van gemeentelijke taken en of voorzieningen
vraagt om een zorgvuldige afweging. Het vasthouden aan de bestemming van € 10,1 miljoen als
risico‐ en garantievermogen heeft de instemming van GemeenteBelangen. Uit het overzicht
algemene reserve blijkt dat de totale reserve eind 2012 ruim € 12,7 miljoen bedraagt. Dit betekent
dat er een besteedbare reserve is van niet meer dan € 2,6 miljoen. Hieruit kan de conclusies
getrokken worden dat eenmalige investeringen terughoudend benaderd moeten worden.
Waakzaamheid is gewenst.
Tenslotte de vraag of de toevoegingen en onttrekking aan de reserves volledig in beeld zijn, of dat er
de komende jaren nog extra donaties of onttrekkingen te verwachten zijn. GemeenteBelangen is er
zich van bewust dat mede gezien de meerjarenbegroting er kritisch met de beschikbare middelen
moet worden omgegaan.
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