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Aanleiding
Vragen van de PP

Inhoud mededeling
Wel in telegramstijl en nog beknopt en onder voorbehoud, want het is zeer recente nieuwe informatie.
We willen het de raad echter niet onthouden.
- ISWI krijgt voor volgend jaar minder budget voor participatie, kosten Aalten extra in 2012 € 385.000.
Vanaf 2013 afwachten, maar gaat wellicht ook extra geld kosten. Deze informatie is recent bekend
geworden en besproken in het DB van 24 oktober en er moet nog besloten worden in het AB.
- RUD, we denken aan een nadeel van enkele tonnen. Dit is sinds ongeveer een maand bekend.
Aalten heeft het zelf goed voor elkaar tegen minder kosten, maar we moeten hierin mee gaan.
- Cluster Brandweer, het gaat om een wagen en een personeelsbus en mogelijk extra kosten voor de
vrijwilligers. Recente informatie, waarvan de uitkomst nog niet precies bekend is.
- Algemene uitkering korting voor 2012, mogelijk opvang door technische correctie. Rest daarna lijkt
niet ongunstig. Sinds half oktober bekend. Geadviseerd is, ook door de provincie, dit niet meer mee te
nemen in de begrotingen 2012.
- Wel in de algemene uitkering een aantal stelposten opgenomen, die we ook nodig gaan hebben.
Dus extra budget.
- Decentralisatie AWBZ en jeugdzorg, we gaan voorshands uit van budgettair neutraal, maar wel een
risico. Er komt minder geld mee dan het nu kost, ongeveer 2 miljard. Maar de verwachting is dat de
gemeenten het efficiënter kunnen uitvoeren. En we moeten het natuurlijk wel gaan opzetten, kost
extra tijd en geld. Verder nog niet bekend.
- Wet werken naar vermogen en consequenties samengaan sociale diensten, Aalten op een breuklijn.
Zeker financieel risico. Recent bekend geworden dat voor iedereen een loonwaarde berekend wordt.
Afwijken van die norm gaat de gemeenten waarschijnlijk geld kosten. Wet ligt nu bij het kabinet,
invoering 2013.
- Oprichten uitvoeringsdienst werken naar vermogen. Kost tijd en geld en de tijd dringt.
- Recent bekend geworden, sinds paar weken dat aanbesteding zwembad mislukt is. bezuiniging
zeker een jaar uitgesteld. Bezuiniging K3 in 2012 wordt een probleem.

- Sinds vorige week is bekend dat Hameland de frictiekostenpost niet helemaal nodig heeft. Wij krijgen
als gemeente een bedrag ad € 450.000, maar moeten nog wel rekening houden met een mogelijke
uitgaaf van € 156.000 in 2012. Net in Ab besloten.
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