R.T.G. – BESTUUR EN FINANCIËN
Kort verslag van de vergadering van RTG Bestuur en Financiën d.d. 25 oktober 2011
aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: de heer Luiten
Leden RTG: de heren Veldhuizen (tot 20.30 uur) Eijkelkamp(vanaf 20.30 uur),
Pennings, Wossink, Heusinkveld, Heideman en Uland en mevrouw Hoezen.
Namens het college: Burgemeester Berghoef,wethouders Teeuwsen, Kok en Rijks.
dhr. Storm en mevr. Hillen.
RTG-griffier: E.J.A.H. Smit

1. Voorstel tot vaststellen van de
Programmabegroting 2012, de Meerjarenraming
2013-2015 en het investeringsschema voor het
jaar 2012.
Insprekers: * Dhr. J. Rademaker – voorzitter van
atletiekvereniging AVA’70.
Dhr. Rademaker zegt dat het morgen 26 oktober
2011 een jaar geleden dat door AVA het
burgerinitiatief is ingediend. Hij biedt de voorzitter
een taart aan ter gelegenheid van dit “jubileum”. In
zijn beleving staat het burgerinitiatief nog steeds
open. Gezien de noodzaak heeft AVA’70 op 10 juni
jl. het ingrijpende besluit op genomen een gewijzigd
verzoek in te dienen voor een 300 mtr. baan op de
huidige locatie. Verkeersveiligheid weegt voor ons
zeer zwaar. De huidige situatie is onhoudbaar, dit
baart ons grote zorgen en wij vinden dit mede een
verantwoordelijkheid van de gemeente. Hij vraagt
om duidelijkheid. Besluitvorming geeft ons
duidelijkheid, en zo kunnen wij in elk geval verder en
ook onze verantwoordelijkheid nemen. Recente
ontwikkelingen hebben getoond dat er lopende het
jaar besluiten over een toekomstige begroting
genomen kunnen worden. Concrete vragen:
Wanneer wordt het burgerinitiatief afgehandeld, of
laat ons zien dat het naar uw mening afgehandeld
is. Geef ons op korte termijn duidelijkheid dan
kunnen we aan de slag. Wat betekent het concreet
collegebesluitvorming eind 2011/ begin 2012? Dit
hebben we vorig jaar toch ook gehad? Wij hebben
een verregaand besluit genomen door de herziene
aanvraag. Geniet van de taart en denk daarbij aan
het nijpende probleem bij AVA’70. Zet uw tanden in
de taart maar ook in de AVA problematiek.
Vragen aan dhr. Rademaker
Vraag: De parkeergelegenheid wordt nu meer
geaccentueerd. Kan er geparkeerd worden op eigen
terrein?
Vraag: Een andere partner zal toch ook de provincie
zijn. Heeft u gesprekken gevoerd met de provincie
om de ontsluiting dusdanig te maken dat het voor de

Antwoord: Er kan niet volledig op eigen terrein
geparkeerd worden. Als er een 300 mrt. baan wordt
aangelegd hebben we meer ruimte nodig.
Antwoord: We hebben daarover gesprekken
gevoerd met wethouder Teeuwsen. We hebben
hieruit begrepen dat er ook contact is geweest met

vereniging leidt tot meer verkeersveiligheid?
Vraag: Wat gaat uw plan kosten?

Vraag: Wat betekent een negatief besluit voor uw
vereniging?

Vraag: De verkeersveiligheid en de nieuwe baan zijn
2 verschillende zaken?

Vraag: Is er terugkoppeling geweest over het
ingediende voorstel?
Vraag: Kan AVA eigen financiële middelen
inbrengen? Of zelfwerkzaamheid?

Vraag: Is de grond eigendom van AVA of van de
gemeente?
Vraag: Als wel het ene probleem wordt opgelost en
niet de gevaarlijke situatie. Hoe kijkt u daar dan
tegenaan?
Vraag: Doet u nu als vereniging al iets aan de
verkeersveiligheid?
Vraag: Verwacht u dat de gemeente de
onderhoudskosten betaald, of kunt u dit zelf dragen
als vereniging?
Vragen aan het college:
Vraag: De verkeerssituatie is besproken met de
provincie. Is er een oplossing voorhanden?

Vraag: In juni is er een aangepast verzoek
gekomen. Waarom heeft dit daarna dan nog zolang
geduurd? Wat is de status van het stuk om dit
moment?

Vraag: Waarom zitten de lasten niet in de begroting?

de provincie.
Antwoord: Er is overleg geweest met wethouders
Teeuwsen en Kok. De hiermee gepaard gaande
kosten worden momenteel ambtelijk inzichtelijk
gemaakt. Grofweg een fractie van een 400 mtr.
baan. 1/3 van de kosten van het oorspronkelijke
plan.
Antwoord: Op korte termijn een ledenstop
overwegen; een onveilige verkeersituatie; niet
voldoende parkeergelegenheid. We moeten
investeren in het clubgebouw. We houden een
blessuregevoelige baan. Faciliteiten zijn niet
voldoende. Een negatief besluit brengt veel schade
toe aan de vereniging.
Antwoord: Als een besluit genomen wordt dat wij op
deze locatie blijven dan kunnen we al stappen
ondernemen om de verkeersveiligheid en
accommodatieproblematiek alvast deels op te
lossen. Je voorkomt dat je investeringen die je
gedaan hebt teniet moet doen. Je hebt dan een
visie, een plan waar je naar toe kunt werken.
Antwoord: Er is herhaaldelijk contact geweest. Er is
ambtelijke ondersteuning om dit plan uit te werken.
Er zijn geen data genoemd.
Antwoord: Ja. 3 jaar terug is een plan neergelegd
voor de realisatie van het gebouw. AVA kan geen
€ 250.000 alleen in geld investeren. Binnen de
vereniging zijn er mogelijkheden: * eigen middelen *
investeringssubsidie van € 25.000, * contacten met
Schaersvoorde, * zelfwerkzaamheid, * sponsering.
Antwoord: De grond is van de gemeente, wat erop
staat is van AVA.
Antwoord: De verantwoordelijkheid voor de
verkeerssituatie weegt heel zwaar bij de vereniging.
Antwoord: Ja. Leden komen al zoveel mogelijk per
fiets of lopend. We hebben de tijdstippen van de
trainingen aangepast.
Antwoord: Er liggen contracten voor het onderhoud.
Het zal een combinatie zijn van gemeente en AVA
zoals het nu ook is.

Antwoord: Op ambtelijk niveau is dit gedaan. Hier is
ons mede gedeeld dat de provincie in dit stadium
van de N318 er niet voor voelt. Maar ze willen het
meenemen in de herbeoordeling van de N313 die
voor komend jaar gepland staat.
Antwoord: Het college had na aanleiding van het
burgerinitiatief stukklaar om aan u voor te leggen.
De agendacommissie heeft besloten het stuk niet te
behandelen om dat er eerst een inventarisatie moest
komen van de wensen van de sportverenigingen.
Daarna is een aangepast verzoek ingediend in
overleg met AVA.
Antwoord: Waar de atletiekbaan nu ligt is grond van
de gemeente. Voor de parkeerplaats moet grond
worden aangekocht. Het kostenplaatje is nog niet
duidelijk. We komen begin volgend jaar met een
separaat voorstel naar de gemeenteraad.
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Reactie van dhr. Rademaker:
U geeft nu aan; Eind 2011/ begin 2012, kan dit niet
concreet gemaakt worden? Bv. in februari in de
raad. Graag een deadline.
Vragen aan het college:
Vraag: Wat is de stand van DZSV momenteel?
Welke middelen zijn er om het rond te maken?

Vraag: Programma 3. Hoe vaak is er overleg met de
Wmo-raad. In welke sfeer en setting?
Vraag: vraag 16 technische vragen: Is het niet
mogelijk geweest dit naar voren te halen zodat we
dit bij de begrotingsbehandeling hadden kunnen
meenemen?

Vraag: Raadsbesluit Maart – Midd-office. Wat zijn de
consequenties door samenwerking met Doetinchem
voor Mid-office? Is het bedrag van € 150.000 euro
dat we beschikbaar hebben gesteld voldoende?
Vraag Pagina 6. Wat zijn de financiële
consequenties in dienstverlening n.a.v. de 60
verbeterpunten?

Vraag: 3e zaaldeel. blz. 11. Hier staat een stelpost
van € 32.000 voor 2013 en € 80.000 voor verdere
jaren. Als wij nu de begroting vaststellen betekent dit
dan dat de uitvoering van een 3e zaaldeel niet in
2012 kan worden uitgevoerd maar in 2013?
Vraag: blz.62 trendmatige verhogingen sporttarieven. We zijn een beetje de draad kwijt bij al die
bedragen. Is trendmatige verhoging doorgevoerd?
Op pag. 62 staat € 8.764 in december is een
bedrag genoemd van € 7.881.
Vraag: Inhuur personeel. Waardoor wordt dit grote
verschil veroorzaakt? Hoe gaat dit in 2012 en de
jaren daarna?
Vraag: Is er een sociaal plan voor personeel Sport
en Recreatiestichting? Gaat het de gemeente nog
extra geld kosten?
Vraag: Programma 6. Technische vragen. Kunt u
aangeven dat u de komende 3jr. dit kunt realiseren
en het tij van de dalende arbeidsplaatsen in Aalten
kunt keren?
Vraag: Wmo. Wordt de € 935.000 geheel bezuinigd
op Huishoudelijke hulp?
Vraag: Technische vragen nr. 19. Zijn de

Antwoord: Stand is 1-1. Wij hebben aan DZSV
aangegeven dat wij bereid zijn een voorstel voor te
leggen aan de gemeenteraad van € 90.000. Als
antwoord geeft DZSV aan hiermee akkoord te
kunnen gaan. Zodra besluitvorming heeft
plaatsgevonden kan € 90.000 over gemaakt worden.
Deze € 90.000 wordt echter niet terugbetaald maar
gaat af van het bedrag dat reeds is ontvangen. Het
restant zou dan nog € 20.000 zijn. Hierop is nog
geen reactie ontvangen.
Antwoord: 1 x per jaar een officiële bijeenkomst; 1x
per 6-8 weken een afvaardiging op informeel niveau.
Dit gebeurt in een goede sfeer.
Antwoord: Het viel niet mee om het allemaal binnen
de termijnen voor elkaar te krijgen. We willen de
beleidsregels binnenkort voor leggen aan de Wmoraad zodat ze hun advies hierover kunnen
uitbrengen. Voordat we het aan de gemeenteraad
voorleggen willen we ook het advies van de Wmoraad meenemen.
Antwoord: Midd-office is een systeem. We blijven
eigen licenties, eigen soft-ware gebruiken. We
blijven zelf verantwoordelijk. Voor het burgerloket
etc. is er niet veel invloed.
Antwoord: In de bedrijfsvoering zijn door
veranderingen (bv. anders omgaan met
machinebeheer, werkwijze onderhoud groen etc)
slagen te maken ten behoeve van de algemene
middelen. Het is dus in de bedrijfsvoering waar dit
gehaald wordt.
Antwoord: Zoals het nu in de begroting staat is het
inderdaad zo dat op het moment dat de
besluitvorming plaatsvindt in 2012 de lasten
beschikbaar zijn vanaf 2013 en 2014. Als we in 2012
daadwerkelijk willen beginnen zouden we een
begrotingswijziging aan u voor moeten leggen.
Antwoord: .Zoals het nu op pag.62 staat is het de
correctie op de verhoging. Dat is +/- 1.5%.
De wethouder zegt een schriftelijke uitleg toe.

Antwoord: We hebben ingezet om inhuur zoveel
mogelijk te beperken. Inhuur personeel is een
wisselende post. We zitten nu substantieel lager dan
in het verleden.
Antwoord: De partij waar men vertrekt moet zorgen
voor een sociaal plan. Wij betalen alleen de
loonkosten en geen extra’s of extra voorzieningen.
Antwoord: Gemeente Aalten doet mee in regionale
programma’s. In dat verband moet u dit zien. Als
individuele gemeente hebben we beperkte
mogelijkheden.
Antwoord: Ja, daarin gaan we de bezuiniging
zoeken. We komen met een voorstel naar u toe.
Antwoord: Als de investering is meegenomen dan
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privatiseringen die we nog moeten besluiten hier in
meegenomen?
Vraag: Technische vragen nr. 24 Weekmarkt.
Er ligt een brief van de marktcommissie ter inzage.
Wat is nu de ware versie?

Vraag: Denkt u tot een goed besluit te kunnen
komen met de Dinxperlose marktlieden?

Vraag: Wil je een markt exploiteren zul je een markt
manager moeten hebben.
Vraag: Blz. 21. Waar zet het college op in om
klachten vooraf te verminderen?

Vraag: Pag. 74 Ten aanzien van de onbenutte
capaciteit bij de rioolrechten is uitgegaan van een
kostendekkendheid van 100%. Op dit moment
worden de kosten van de riolering en de afvalstoffen
voor 100% gedekt uit de opbrengsten.
Graag uitleg.
Vraag: Wanneer komt er een evaluatie over de
rotonde Oranjeplein Dinxperlo?

Vraag: 14. Startersleningen. U zag geen aanleiding
om hiervoor iets op te nemen in de begroting?

Vraag: Het budget voor een uitwijksysteem ICT, is
dit nu wel of niet opgenomen in de begroting? Dit
wordt niet expliciet genoemd.

Vraag: Krijgt St. Figulus extra subsidie voor de
nieuwe taken?

Vraag: Dit is nog niet in deze begroting opgenomen?
Vraag: blz. 97 extra afkoppel programma riolering. Is

zijn ook de posten van onderhoudt hierin
meegenomen. Als de investering niet is
meegenomen dan is het niet gebeurt.
Antwoord: Door marktkooplieden in Dinxperlo is
gevraagd om een duidelijk overzicht van de
financiële situatie. Dat speelt in de discussie over de
hoogte van het marktgeld. Deze wordt als relatief
hoog ervaren. Privatisering van de weekmarkt staat
los van het plaatsen van marktkramen. Het
privatiseren wordt niet door de gemeente
voorgesteld maar is opgestart door de vereniging
van ambulante handel. De markt in Dinxperlo loopt
goed. Men wil een uitbreiding van het marktgebied.
Daar hebben we gisteren het eerste gesprek over
gehad. Na overleg met de marktlieden gaan we pas
naar buiten communiceren. Wat u vóór 8 november
aan feitelijkheden moet weten zal ik naar u doen toe
komen.
Antwoord: Privatisering gaat vanuit de
marktkoopliedenvereniging. Dit is een landelijk
proces; geen gemeentelijk initiatief. Alleen
gemeentelijk personeel wordt niet meer ingezet.
Antwoord: We hebben een marktmeester. Bij
privatisering wordt een stichting opgericht met een
manager.
Antwoord: 1. Klachten stroom is minimaal;
2.We willen dicht bij de burger staan;
3. We gaan adequaat met vragen om;
4. We gaan op een mediation-achtige manier met
elkaar om. We proberen voortdurend begrip te
kweken voor elkaars stand punten.
Antwoord: Deze vraag wordt nagekeken en
schriftelijk beantwoord.

Antwoord: Je moet eerst ervaring opdoen en daar is
enige tijd voor nodig. De evaluatie zal nog dit jaar
plaats vinden. Mocht de situatie te gevaarlijk
worden/zijn dan neemt de wethouder zijn
verantwoording en zal de rotonde anders worden
ingericht.
Antwoord: Evaluatie is geweest. Hernieuwde actie
kost minimaal structureel € 15.000. Het college heeft
dit niet opgenomen als nieuw beleid. Argumenten
verwoord in de raadsmededeling staan nog
overeind.
Antwoord: Nut en noodzaak van een achtervang
systeem veelvuldig bepleit. In de voorjaarsnota is
€ 70.000 opnieuw opgevoerd. In de samenwerking
zal de achtervang geregeld worden. Dit bedrag is
opgenomen in het totaal bedrag voor de
samenwerking.
Antwoord: We gaan met Figulus in overleg welke
taken zij kunnen overnemen. Daar moeten wij een
bedrag voor vrijmaken. Dit zal voor ons tevens weer
een bezuiniging inhouden.
Antwoord: Ja.
Antwoord: Afspraken met waterschap in de
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dit iets technisch wat gekocht moet worden en wat
zoveel geld moet kosten?
Vraag: Programma 1. Wat denkt u dit jaar aan de
verbetering van communicatie te doen?
Vraag: Programma 1 punt 4.
U geeft aan dat er wordt gehandhaafd bij bedrijven
met een grotere belasting. Kunt u daar wat
voorbeelden van geven. Welke bedrijven worden
niet gecontroleerd?
Vraag: Programma 4. Zie u voor onze gemeente in
het kader van de samenwerking hier mogelijkheden
in de breedste zin van het woord.
Vraag: Programma 5. U heeft ambities op toeristisch
en economisch gebied. Kunt u aangeven waar u wilt
staan in 2020?
Vraag: Is daar voldoende geld voor?
Vraag: Binnen welke termijn moet de Wmo-raad
reageren op de lijst?

Vraag: Hebben we als gemeente geen morele
verplichting naar de gevers van toen om het carillon
ook in de toekomst handmatig te laten bespelen?
Vraag: Samenwerking ICT met Doetinchem. U geeft
aan € 100.000 te reserveren voor de kern applicatie
burgerzaken. U noemt daar 3 kern applicaties.
Welke kosten komen er nog meer op ons af?
Vraag: Programma 7 punt 3. Wanneer is de 60 km
zone regeling helemaal gerealiseerd?
Vraag: Hondenpoepbeleid. Wordt er nu strenger
gehandhaafd?
Vraag: Waarom maken we begraafplaatsen niet
kostendekkend?

Vraag: Dus u bent hier nu niet mee bezig?
Vraag: Waarom is de keuze niet gemaakt om met de
andere Achterhoekse gemeenten te gaan
samenwerking op het gebied van ICT?
Vraag: Treasury paragraaf. Is de toename van onze
schuld gezien de huidige situatie wel verstandig?

richtlijnen schoon water. Hemelwater wordt
afgekoppeld van de riolering.
Antwoord: We communiceren op een manier die de
feiten bevat. Het is dan aan de krant om daar iets
mee te doen.
Antwoord: De burgemeester zegt een schriftelijk
overzichtje toe.

Antwoord: We hebben regelmatig contact met
buurgemeentes over onderwijs taken. Bv. het project
zorg om – en in de school.
Antwoord: In de beleidsnota die is aangenomen
door de raad kunt u dit precies lezen.
Antwoord: Voorlopig genoeg. Het is belangrijk om je
als Achterhoek te profileren.
Antwoord: Binnen 6-8 weken. Het stuk wordt
besproken in december. Het stuk ligt vóór 8
november bij de Wmo-raad. Met een afvaardiging
van de Wmo-raad is in het voortraject al een aantal
dingen besproken.
Antwoord: Dat is een retorische vraag. Als burger
heeft u een punt.
Antwoord: Het college heeft de
intentieovereenkomst met Doetinchem getekend, we
weten nu iets meer.
Er wordt een raadsmededeling toegezegd over de
minder meerkosten.
Antwoord: Nog deze winter.
Antwoord: Er is 1 medewerkster in dienst die in een
opleidingstraject zit. We zullen redelijk strak moeten
gaan handhaven. We zijn samen verantwoordelijk.
Antwoord: Omdat de geschiedenis van de
ontwikkeling van onze begraafplaatsen heel
verschillend is. Je moet rekening houden met de
historie en wat nabestaanden ervan vinden.
Antwoord: We zijn er voortdurend mee bezig. Het is
een moeizame materie omdat het heel gevoelig ligt.
Antwoord: We staan positief tegen bestaande en
toekomstige samenwerking. Er is een notitie over
onze samenwerkingvormen naar de gemeenteraad
onderweg.
Antwoord: Doe je investeringen die onmiddellijke
liquiditeit vragen, dan moet je middelen aantrekken.
Als we het geld hadden dan hadden we het niet
geleend. Wil je meer investeringen dan heb je meer
middelen nodig. Het is een noodzakelijke
gebeurtenis in een draaiend bedrijf. In de nabije
toekomst zijn er zeker grote onzekerheden. Wij
zullen dan grote investeringen in heroverweging
moet nemen.

De voorzitter concludeert dat er toezeggingen
zijn gedaan nl.,
• Is de trent-matige verhoging op de
sporttarieven doorgevoerd? Schriftelijke
uitleg over de bedragen van de
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•

•

•

sporttarieven.
Pagina 74. Ten aanzien van de onbenutte
capaciteit bij de rioolrechten is uitgegaan
van een kostendekkendheid van 100%. Op
dit moment worden de kosten van de
riolering en de afvalstoffen voor 100%
gedekt uit de opbrengsten.
Graag uitleg.
Deze vraag wordt nagekeken en schriftelijk
beantwoord.
Programma 1 punt 4.
U geeft aan dat er wordt gehandhaafd bij
bedrijven met een grotere belasting. Kunt u
daar wat voorbeelden van geven. Welke
bedrijven worden niet gecontroleerd? De
burgemeester zegt een schriftelijk
overzichtje toe.
Samenwerking ICT met Doetinchem. U
geeft aan € 100.000 te reserveren voor de
kern applicatie burgerzaken. U noemt daar 3
kern applicaties. Welke kosten komen er
nog meer op ons af?
Het college heeft de intentieovereenkomst
met Doetinchem getekend, we weten nu iets
meer. Er wordt een raadsmededeling
toegezegd over de minder meerkosten.

De voorzitter concludeert het voorstel voor
debat naar de meningsvormende raad kan.
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