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ALGEMENE BESCHOUWINGEN BEGROTING 2012

Geacht college,
Wij waren verrast met de dikte van de begroting 2012. Na te hebben vastgesteld dat de reden
hiervoor is dat de doelstellingen korter en bondiger zijn geformuleerd, kunnen wij oprecht
opmerken dat wij blij verrast waren. Te meer, omdat na het lezen van de begroting wederom
wordt bevestigd dat er door de gemeentelijke organisatie en in het bijzonder de ambtenaren
veel werk wordt verzet. Onze complimenten en dank hiervoor aan de gehele organisatie.
In 2012 en de daarop volgende jaren is er wederom veel werk te verzetten. In het hierna
volgende noemen wij, niet limitatief, de zaken waar wij in het bijzonder de inzet van het
college verwachten.
Demografische ontwikkeling
In het bijzonder gaat onze aandacht uit naar demografische ontwikkeling. Gelet op de
vergrijzing pleiten wij voor het inzetten op het behouden en aantrekken van jongeren, door
het creëren en behouden van werkgelegenheid, zeer zeker ook buiten de gemeentegrenzen, het
stimuleren van ondernemerschap en betaalbaar wonen. Een vereiste is wel een goede
infrastructuur, zodat de omliggende grotere steden goed bereikbaar zijn. Het dient eens
afgelopen te zijn met de problemen op het spoor tussen Winterswijk en Arnhem en Zutphen.
Saldi meerjarenbegroting
Vooralsnog is de meerjarenbegroting sluitend en zelf sprake van een klein overschot. Dit zal
echter al op korte termijn anders zijn. Er zal besluitvorming plaatsvinden over AVA ’70, maar
ook dient rekening te worden gehouden met de negatieve waarde van de Hofstraat. Bovendien
is het maar de vraag of de taakstelling op de WMO gehaald kan worden. Zeer recent bereikte
ons informatie dat ook het ISWI in 2012 een tekort heeft dat ten laste van de gemeente zal
komen. Voldoende redenen dus om voorzichtig te blijven. Dit houdt echter niet in dat we stil
moeten blijven staan. Juist niet vinden wij. De tijd is er naar om in het licht van de gewijzigde
financiële omstandigheden nieuw beleid te maken en bestaand beleid te herzien.
Wel betreuren wij het dat thans tijdens de RTG door de wethouder financiën wordt opgemerkt
dat bij nader inzien ten aanzien van bepaalde uitgaven wellicht beter een pas op de plaats had
kunnen worden gemaakt gelet op wat er nu op onze gemeente afkomt. Wij begrijpen dat het
college niet beschikt over een glazen bol waarin de toekomst kan worden gezien, wel
verwachten wij dat er bij grote uitgaven in goede inschatting wordt gemaakt over de risico’s
en toekomstverwachtingen. Er rust een grote verantwoordelijkheid op het college in deze.
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PROGRAMMA 1
Klant Contact Centrum
Een van de belangrijkste speerpunten van beleid vindt de fractie van de Partij van de Arbeid
een vlotte en correcte dienstverlening richting burgers, bedrijven en organisaties. Wij zijn
daarom voorstander van een gemeentelijk Klant Contact Centrum (KCC) en verwachten hier
veel van. Voor een goed werkend KCC, waarbij 80% van de eerste contacten wordt
afgehandeld, wordt veel verwacht van de medewerkers. Waar de organisatie nu voornamelijk
bestaat uit specialisten zal dit over enkele jaren ook generalisten moeten bevatten. Voorts
delen wij het standpunt dat digitale dienstverlening niet ten koste mag gaan van persoonlijk
contact.
Burgerparticipatie
Het creëren van maatschappelijk draagvlak en efficiënte besluitvorming door het bevorderen
van burgerparticipatie in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces, vond u voor het
begrotingsjaar 2011 een belangrijk uitgangspunt. Helaas hebben wij via de RTG’s regelmatig
moeten constateren dat burgers onvoldoende of te laat worden ingelicht. Wij vragen uw
aandacht voor dit probleem.
Stationsomgeving
Het opwaarderen van de stationsomgeving lijkt ieder jaar eenzelfde verhaal op te leveren
waar weinig voortgang valt te bespeuren. In 2010 meldt u dat het plan is afgerond. In 2011
wordt wellicht gestart en in 2012 eenzelfde verhaal. In de jaarrekening van 2009 wordt zelfs
gemeld dat de plannen in 2009 zijn gemaakt en dat er in 2010 uitvoering kan plaatsvinden.
Wie het nu nog weet mag het zeggen. Wel wordt aangekondigd dat er wordt gestart met eigen
toezichthouders vanuit het ISWI. Naar onze mening is dit echter geen oplossing. Bovendien is
dit al bij de begroting van 2011 aangekondigd.
Regionale uitvoeringsdiensten
Begin 2011 heeft het College ingestemd met het voorkeursmodel betreffende Regionale
uitvoeringsdiensten ( WABO-taken). De gemeente Aalten voert haar taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving op adequaat niveau uit. Op het vlak van
robuustheid voldoet onze gemeente (nog) niet aan elke norm.
¾ Welke risico’s brengt dat met zich mee? Gaat het College alsnog zorg dragen om aan
deze criteria te voldoen?

PROGRAMMA 2
Startersleningen
Starterswoningen en met name woningen voor jongeren moeten ons inziens een belangrijk
deel blijven uitmaken van de Woonvisie.
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Gelet op de demografische ontwikkeling in onze gemeente moeten wij er alles aan doen om
jongeren aan te trekken. Wij zijn daarom ook van mening dat er budget moet worden
vrijgemaakt voor startersleningen. In de beantwoording op een vraag hierna, laat het college
weten geen budget op te hebben genomen, omdat er van de raad geen enkele reactie op de
evaluatie is ontvangen. Ons inziens heeft het college volstrekt ten onrechte hieruit
geconcludeerd dat er geen belangstelling meer zou zijn voor het beschikbaar stellen van
leningen voor starters. Te meer nu het college in raadsmedeling 57/2011 laat weten dat kan
worden doorgegaan met de regeling.
¾ Hoe staat het college tegenover het opnemen van budget in de meerjarenbegroting ten
behoeve van startersleningen?
Leegstand
Onze fractie is geen voorstander voor bouwen voor leegstand. Op 1 januari 2010 was het
percentage leegstaande woningen zeker 3,25%, terwijl de middelen om de leegstand op
effectieve wijze tegen te gaan ontbreken. Om deze reden zijn wij van mening
woningbouwplannen pas door moeten (kunnen) gaan als er voldoende interesse voor een
locatie is. Ook zullen wij kritisch de ontwikkelingen met betrekking tot de Hofstraat en het
Hoge Veld blijven volgen.
Bovendien vindt onze fractie het belangrijk dat dichtgetimmerde, leegstaande panden in het
centrum worden opgeknapt en in dit kader zijn wij bereid hiervoor woningtoewijzing te
prioriteren.
Openbaar groen
Door ons partij is al meerdere malen aandacht gevraagd voor het feit dat het openbaar groen
niet sober, maar ronduit armoedig en niet onderhouden oogt. Nog onlangs heeft u kennis
kunnen nemen van de foto’s die een inwoner van onze gemeente heeft gemaakt van het
openbaar groen in zijn wijk. Deze foto’s doen vermoeden dat er in het geheel geen onderhoud
wordt gepleegd. Ook het college heeft erkent dat er ontevredenheid is onder de inwoners ten
aanzien van het openbaar groen. Wij zullen de acties van het college om hieraan wat te doen
nauwlettend volgen.
Afval
Wij begrijpen dat uit vergelijkend onderzoek is gebleken dat het soortelijk gewicht van onze
gemeente al jaren het laagste is van alle Rova-gemeenten. Wij hieruit leiden hieruit af dat
onze inwoners op een verantwoordelijke manier met afval omgaan door afval op juiste wijze
te scheiden.
Het voornemen om de afvalstoffenheffing te verlagen zodat de inwoners niet teveel betalen
voor de afvalverwerking kunnen wij onderschrijven. De opgebouwde reserve dient daarom
ook ten goede komen aan de burger in de vorm van verlaging van de heffing. De vervuiler
betaalt, maar hoeft niet meer te betalen dan de werkelijke kosten.
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PROGRAMMA 3
Decentralisatie
Verschillende taken op het gebied van Sociale zaken en zorg worden in de nabije toekomst
overgeheveld naar de gemeente. Er komt meer beleidsvrijheid voor de gemeente op het
gebied van zorg, zoals bijvoorbeeld de begeleiding vanuit de AWBZ die nu naar de WMO
overgaat, en de Jeugdzorg. Dat is positief: daar waar sprake is van directe contacten met
inwoners, past een decentrale uitvoering van taken.
WMO
In de begroting van 2012 is voor de uitvoering van de WMO een taakstellende bezuiniging
opgenomen. De raad dient hierover een besluit te nemen nog voordat de beleidsnota zal
worden vastgesteld. Wij zijn van mening dat het geld het beleid moet volgen en niet
andersom. Het had volgens ons meer voor de hand gelegen om eerst het beleid te bespreken
en daarna te bezien waarop bezuinigd kan worden.
Bij de begroting 2010 is al fors bezuinigd. Wij waken daarom voor uitholling van de
beschikbare voorzieningen. Hiermee zeggen wij niet dat het niet voor minder geld kan, maar
dit zal niet ten koste mogen gaan van de voorzieningen en de mensen die noodgedwongen
hierop een beroep moeten doen. De mensen die een beroep doen op de WMO zijn vaak ook
de mensen die op andere fronten ook al worden geraakt door de landelijke en gemeentelijke
bezuinigingsmaatregelen.
Wij betwijfelen of de gemeente niet teveel verwacht van ‘modern naoberschap’ Vroeger was
naoberschap onontkoombaar omdat men voor hulp en voorzieningen op de buren aangewezen
was in verband met het ontbreken of de onbereikbaarheid van voorzieningen. De wereld is
sindsdien sterk veranderd, ook in de Achterhoek. Wij vragen ons af hoe het college denkt
geïnstitutionaliseerde hulp vanuit te omgeving te gaan mobiliseren teneinde de
zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te bevorderen. Afgezien van de vraag of de hulpvrager
zit te wachten op vrijwillige hulp van familie, vrienden, kennissen en buren, zeker in gevallen
waar het om structurele hulp gaat. Onze fractie is van mening dat bij de uitvoering van de
WMO teveel van uit het oogpunt van bezuinigingen wordt gekeken.
Namens het college is opgemerkt dat de bezuinigingen met name gericht zullen zijn op de
uitgaven terzake huishoudelijk hulp, omdat dit de grootste kostenpost is. Op dit moment
sluiten wij geenszins uit dat ten aanzien van deze uitgave een vermindering mogelijk is. Wij
willen echter eerst weten welke mogelijkheden er zijn om de uitgaven te verlagen, alvorens
wij instemmen het een taakstelling.
Jeugdzorg
Er zijn veel gemeenten in Nederland die de gemeentelijke verantwoordelijkheid in deze
transitie van de jeugdzorg neerleggen bij de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Als ook de
gemeente Aalten besluit de verantwoordelijkheid bij het CJG neer te leggen dan zal in de

5

periode 2012-2015 het CJG verder ontwikkeld en verbonden moeten worden met de
zwaardere jeugdzorg die vanuit provincie wordt gedecentraliseerd naar gemeenten.
¾ Op welke wijze wil het college de transitie van de jeugdzorg bewerkstelligen? Deelt
het college onze mening dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij het CJG zou moeten
worden neergelegd?
Bovendien is er een landelijke taakstelling opgenomen op het budget jeugdzorg. Het Centrum
voor Jeugd en Gezin neemt, als netwerkorganisatie onder gemeentelijke
verantwoordelijkheid, dan een aparte positie in binnen dit traject. Enerzijds is er een
doorontwikkeling nodig om de functie in het preventieve domein te versterken. Daarnaast zal
bekeken moeten worden of en hoe het CJG een rol moet krijgen in toeleiding naar of het
toewijzen van zware zorg (het CJG als frontoffice voor alle jeugdzorg). De rol en functie van
het CJG maakt dan nadrukkelijk onderdeel uit van de herinrichting van het stelsel.
Wij stellen voor om een bedrag reserveren voor de komende jaren voor het ontwikkelen van
een ‘transitieproof CJG’. De middelen kunnen worden ingezet voor cofinanciering van
experimenten vanuit de provincie, deskundigheidsbevordering ketenpartners, tijdelijk extra
inzet om CJG toe te rusten op taak die op haar afkomt.
¾ Acht het college net als onze fractie van belang dat middelen worden gereserveerd
voor de transitie van de jeugdzorg?
ISWI
Zeer recent bereikte ons informatie dat er voor onze gemeente sprake zal zijn van een tekort
van € 385.000,-- op het budget voor het ISWI. Gelet op de landelijke ontwikkelingen is dit
geen verrassing.
¾ Is door het college in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de financiële
ontwikkelingen van het ISWI? Op welke wijze?
Wet Werken naar Vermogen
Dat er één regeling komt voor de bijstand, de Wajong en de Sociale Werkvoorziening is
volgens de PvdA een goed uitgangspunt. Wij maken ons echter zorgen over de gevolgen van
de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Feit is immers dat het rijk fors bezuinigd op de
beschikbare budgetten. Dit zal gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling
Hameland. Dit terwijl het de financiële positie van het Hameland al onder druk staat.
Ook beleidsmatig komt er veel op de gemeente af. Wij pleiten voor de aanwijzing van één
instantie, dan wel projectgroep, die de verantwoordelijkheid krijgt voor de implementatie van
de Wet Werken naar Vermogen.
¾ Op welke wijze wil het college de Wet Werken naar Vermogen implementeren in het
bestaande beleid? Wie dient hiervoor volgens het college de verantwoordelijkheid te
hebben?
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PROGRAMMA 4
Basisscholen in buurtschappen
Als speerpunt ontbreekt volgens onze fractie het behoud van de basisscholen in de
buurtschappen. Als gevolg van de terugloop van het aantal leerlingen komt het voort bestaan
van deze veel al kleine plattelandsscholen in gevaar. Wij zijn van mening dat deze
basisscholen van grote waarde zijn. De waarde is onder andere gelegen in het feit dat zij op
fietsafstand liggen voor de schoolgaande kinderen. Ook kan juist de kleinschaligheid van de
school een voordeel zijn voor het onderling contact tussen leerlingen, leraren en ouders.
Bovendien moet niet worden vergeten dat een basisschool essentieel is voor de sociale
cohesie van een buurtschap.
¾ Op welke wijze gaat het college zich inzetten voor het behoud van de basisscholen in
de buurtschappen?

PROGRAMMA 5
Sportverenigingen
Onze fractie is geen tegenstander van de privatisering van AZSV en De Rietstap. De
gemeente heeft als taak om zorg te dragen voor basisvoorzieningen. In het geval een
vereniging meer wil dan deze basisvoorziening en bovendien kenbaar maakt te willen
privatiseren dan is de PvdA hier niet op tegen. Bovendien is een voorwaarde dat de
privatisering budget neutraal is voor de gemeente. Wel benadrukken wij dat de betreffende
vereniging zich dient te realiseren dat met deze stap de banden met de gemeente definitief
worden doorgesneden. Het huidige bestuur en de toekomstige besturen moeten er voor zorgen
dat zij in toekomst zelf indien nodig de voorzieningen kunnen vervangen en de investeringen
die hiervoor nodig zijn kunnen doen.
Ten aanzien van alle overige verenigingen zijn wij van mening dat de gemeente
verantwoordelijk is voor een goede staat verkerende basisvoorziening. Dit geldt ook ten
aanzien van AVA ’70. Bezien zal moeten worden of er voldoende reden is voor een nieuwe
300-meterbaan zoals door de vereniging verzocht. In het geval de noodzaak hiervan is
gebleken, dan zal er op korte termijn een uitvoeringsplan moeten worden opgesteld. In het
geval de huidige financiën een belemmering zijn voor uitvoering in 2012/2013 dan pleit onze
fractie voor een gefaseerde uitvoering van het plan.
Een tweede verzoek van AVA ’70 betreft de verkeersveiligheid bij het huidige terrein. Het
college dient ten aanzien van dit verzoek niet af te wachten. Bekeken dient te worden of er
sprake is van een objectief onveilige verkeerssituatie. Indien dit het geval is dan dient
hiervoor – zo mogelijk in overleg met de provincie – geld voor te worden vrijgemaakt.
In 2012 zal volgens de begroting bovendien besluitvorming plaats moeten vinden over de
uitbreiding van de Eurohal. Het valt ons op dat wordt opgemerkt dat er een tekort aan
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binnensportaccommodatie wordt ‘ervaren’. Het is voor ons essentieel dat dit tekort
objectiveerbaar is. Bovendien moet eerst worden bekeken of er geen alternatieven zijn. Er
hebben in de afgelopen jaren verschillende plannen en opties de revue gepasseerd. Wij zijn
van mening dat indien er een tekort is, niet langer gewacht dient te worden met de realisatie
van het derde zaaldeel. Ten aanzien van de realisatie van de derde zaaldeel geldt voor ons het
uitgangspunt dat de gemeente gehouden is om te zorgen voor de basisvoorzieningen.
¾ Is het college van oordeel dat is gebleken van een tekort aan binnensportaccomodatie
in Dinxperlo, terwijl er geen andere mogelijkheden zijn dan de uitbreiding van de
Eurohal?
Uitgaande van de berekening van raadsmededeling 70/2011 kunnen wij instemmen met een
extra bijdrage aan DZSV van € 90.000,--. Wel verwijten wij het college dat zij enkele ten
aanzien van AZSV een andere berekening hebben gehanteerd dan ten aanzien van DZSV.
Indien DZSV geen actie had ondernomen dan waren zij benadeeld ten opzichte van AZSV.
Wij zijn van mening dat de procedure en de berekening van ter beschikking gestelde gelden
helder en transparant dient te zijn. Hiervan is geenszins sprake geweest.
Walfort
Zeer recent heeft het college laten weten het aanbestedingstraject te beëindigen. Wij begrijpen
deze beslissing aangezien gebleken is dat de exploitatie van het Walfort niet binnen de
bezuinigingstaakstelling kan worden gegund. Graag gaan wij in gesprek met het college
teneinde de mogelijkheden na te gaan voor behoud van een zwembad in de kern Aalten.
¾ Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van het aanbestedingstraject en de verlenging
van de exploitatie door Optisport voor de meerjarenbegroting 2012-215?
Kulturhuser
Bij brief van 7 september 2011 verzoekt de Stichting Ons Huis Bredevoort voor een
reservering in de begroting 2012 ten behoeve van de realisatie van een Kulturhus Dinxperlo.
In de begroting is al wel een reservering opgenomen voor een Kulturhus Bredevoort. Wij
hebben inmiddels moeten vernemen dat het college en De Woonplaats geen overeenstemming
hebben kunnen bereiken omtrent de realisatie van een kulturhus in Bredevoort. Er zal volgens
ons bekeken moeten worden of er andere mogelijkheden zijn om tegemoet te komen aan de
behoefte aan een kulturhus in Bredevoort.
¾

Is het
college voornemens om naar aanleiding van het verzoek van de Stichting Ons Huis
Dinxperlo het in de begroting gereserveerde bedrag voor de realisatie van een
kulturhus te Bredevoort thans beschikbaar te stellen voor de realisatie van een
kulturhus in Dinxperlo?
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PROGRAMMA 6
Weekmarkten
In het rapport ‘De Markt heeft de Toekomst’ van HBP (Hoofdbedrijfschap Detailhandel)
wordt gesproken over het betrekken van private partijen bij de organisatie van de markt. Dit
kan de kwaliteit en daarmee ook de toekomstkracht van de markt ten goede komen. Voor
centrummarkten in de buitenlucht, zoals in de kernen van Aalten en Dinxperlo, zal ook voor
de komende jaren gelden dat publieke partijen, waaronder de gemeente, nauw betrokken zijn
bij de markt. De gemeente zal als beheerder van de openbare ruimte een centrale rol spelen.
De organisatie van de markt zal op meer private basis (kunnen) plaatsvinden volgens het
rapport van HBP.
De PvdA is van mening dat de weekmarkt een belangrijk sociaal gebeuren in onze gemeente
is en het is dus belangrijk deze in stand te houden .Ons inziens is het dan ook belangrijk om
voortdurend met marktkooplieden in overleg te treden en te blijven en hen vooral
duidelijkheid te verschaffen en, waar mogelijk, aan hun wensen te voldoen. Het voortbestaan
van de weekmarkt dient te worden gewaarborgd. Het initiatief tot privatisering van de
organisatie van de markt dient uit te gaan van de marktkooplieden.
De privatisering van de weekmarkten staat, naar zeggen van het college, los van de vraag of
de gemeente gehouden is om de marktkramen op- en af te breken. Onze fractie is van mening
dat dit een taak kan zijn voor de gemeente, al dan niet te verrichten door deelnemers van het
ISWI of het werkervaringsplan, maar dat het uitgangspunt dient te zijn dat de bijdrage van de
marktkooplieden kostendekkend is. In het geval het voor de kooplieden goedkoper is om zelf
de kramen op te bouwen dan dient dit te worden gestimuleerd.
LOG
Het Landbouw Ontwikkelings Gebied in Lintelo kan een grote impact hebben op het
landschap van ons buitengebied. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit soort LOG’s ook veel stof
tot discussie opleveren door allerlei partijen op regionaal en provinciaal niveau. Hier blijkt dat
er nog veel onzekerheden zijn. Voor de ontwikkeling van het gebied in Lintelo is dus
duidelijkheid nodig, Provinciaal en Landelijk en pas daarna is het ons inziens pas mogelijk
wel of niet met de uitvoering door te gaan.

PROGRAMMA 7
Leefbaarheid Dinxperlo
De kern Dinxperlo beschikt over een denktank die zich bezig houdt met het verbeteren en
behouden van de leefbaarheid in Dinxperlo. Graag worden wij door het college in de
komende periode geïnformeerd over de bevindingen van deze denktank en eventuele ideeën.
Nu het project Grand café geen doorgang heeft gevonden, zal moeten worden gezocht naar

9

andere mogelijkheden. Ook vraagt onze fractie aandacht voor de woningbouw in Dinxperlo
en de invulling van bedrijventerreinen.
Wij realiseren ons dat u binnenkort nog meer ontwikkelingsruimte krijgt door de verhuizing
van de Ds. van Dijkschool. Uiteraard hopen wij dat deze grond positief financieel resultaat
oplevert.
Centrumplan Aalten en verkeerscirculatieplan
Er is een bedrag van € 400.000,-- opgenomen ten behoeve van het centrumplan Aalten. Wij
vrezen dat de voortgang van de uitvoering van dit plan in gevaar komt door de commotie die
is ontstaan ten aanzien van het verkeerscirculatieplan en verplaatsing van de weekmarkt. Deze
commotie is naar onze mening mede veroorzaakt door de ad-hoc beslissingen van het college.
Wij verwachten op korte termijn het standpunt van het college ten aanzien van de uitvoering
van de plannen.

PROGRAMMA 8
Extra voeding reserve huisvesting
In de meerjarenbegroting is een extra voeding van de reserve huisvesting gemeentehuis ad €
45.200,-- opgenomen. Blijkens toelichting zou voor de renovatie van de Markt een bedrag van
€ 2,2 miljoen benodigd zijn. Uit de stukken die onlangs ter inzage zijn gelegd in verband met
het (niet behandelde) voorstel ten aanzien van de Hofstraat blijkt volgens onze fractie echter
dat de kosten van renovatie door een extern adviesbureau zijn geraamd op 2,6 miljoen. Voorts
is door dit adviesbureau afgeraden om een lager budget te hanteren voor de renovatie. Onder
andere om het later uitvoeren van bepaalde werkzaamheden kostenverhogend is.

OVERIG
Onze fractie heeft in het kader van K3 al opgemerkt dat bezuinigen dient geen doel op
zichzelf te zijn. Onze fractie is van mening dat het doel een efficiënte overheid is, die op de
goedkoopste manier haar taken verricht. In 2012 zal de eerste evaluatie van de strategische
personeelsplanning plaatsvinden. Wij worden graag, zoals reeds toegezegd, geïnformeerd
over de uitkomsten van deze evaluatie.

Namens de fractie van de PvdA,
Petra Hoezen
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VRAGEN

Begin 2011 heeft het College ingestemd met het voorkeursmodel betreffende Regionale
uitvoeringsdiensten ( WABO-taken). De gemeente Aalten voert haar taken op gebeid van
vergunningverlening, toezicht en handhaving op adequaat niveau uit. Op het vlak van
robuustheid voldoet onze gemeente (nog) niet aan elke norm.
¾ Welke risico’s brengt dat met zich mee? Gaat het College alsnog zorg dragen om aan
deze criteria te voldoen?
¾ Hoe staat het college tegenover het opnemen van budget in de meerjarenbegroting ten
behoeve van startersleningen?
¾ Op welke wijze wil het college de transitie van de jeugdzorg bewerkstelligen? Deelt
het college onze mening dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij het CJG zou moeten
worden neergelegd?
¾ Acht het college net als onze fractie van belang dat middelen worden gereserveerd
voor de transitie van de jeugdzorg?
¾ Is door het college in de meerjarenbegroting rekening gehouden met de financiële
ontwikkelingen van het ISWI? Op welke wijze?
¾ Op welke wijze wil het college de Wet Werken naar Vermogen implementeren in het
bestaande beleid? Wie dient hiervoor volgens het college de verantwoordelijkheid te
hebben?
¾ Op welke wijze gaat het college zich inzetten voor het behoud van de basisscholen in
de buurtschappen?
¾ Is het college van oordeel dat is gebleken van een tekort aan binnensportaccomodatie
in Dinxperlo, terwijl er geen andere mogelijkheden zijn dan de uitbreiding van de
Eurohal?
¾ Wat zijn de gevolgen van de beëindiging van het aanbestedingstraject en de
verlenging van de exploitatie door Optisport voor de meerjarenbegroting 2012-215?
¾

Hoe staat
het college tegenover de optie om naar aanleiding van het verzoek van de Stichting
Ons Huis Dinxperlo het in de begroting gereserveerde bedrag voor de realisatie van
een kulturhus te Bredevoort thans beschikbaar te stellen voor de realisatie van een
kulturhus in Dinxperlo?
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¾ Wat zijn de redenen voor het college om tegen het advies in van een daartoe
deskundige de kosten van renovatie te ramen op € 2,2 miljoen?

