Gemeente Aalten: Vragen en antwoorden begrotingscafé 5 oktober 2011
PROGRAMMA 1 Burger Bestuur en Veiligheid
Num Vraag
Antwoord
mer
1.1

Pagina 21. Is er al een indicatie van de
kosten van het Klant Contact Centrum?

1.2

Pagina 21. Zijn er al kandidaten voor
huur van het stationsgebouw?
Heeft de sluiting van het
Asielzoekerscentrum in Aalten gevolgen
voor de politiesterkte?

1.3

1.4

1.5

Inhuur personeel: Wat zijn de kosten
van inhuur van personeel geweest in
2010. Welke kosten zijn geraamd voor
2011 en 2012?
Pagina 22. Is criminaliteitsbestrijding
een wettelijke taak?

Nee, nog niet. In 2012 worden de plannen voor het
Klant Contact Centrum opgesteld. Deze plannen
worden voorzien van een raming van de kosten.
Er worden op dit moment gesprekken gevoerd.
Er is inderdaad extra mankracht aangewezen i.v.m. de
aanwezigheid van een AZC in Aalten. Daarvoor is
indertijd 2 fte extra toegewezen. Nu het AZC gaat
verdwijnen is nog niet bekend of dit direct gevolgen
heeft voor het politieteam Aalten. Zoals bekend zijn we
druk doende met de te vormen Landelijke Politie en
daar zal ook een sterkte toedeling bijhoren.
De werkelijke kosten in 2010 bedroegen € 469.540,77.
De raming voor 2011 is € 98.969 en voor 2012
€ 50.500.
Nee. Het rijk heeft gemeenten gevraagd om mee te
werken om criminaliteitsverschijnselen vroegtijdig te
signaleren. Via het RIEC, als onderdeel van de VNOG,
wordt dit regionaal opgepakt. In het AB is dit destijds
besloten.
Het belang is vooral bovenlokaal, maar ook
gemeenten zijn gebaat bij deze samenwerking door de
bijdrage aan de verbetering van de lokale veiligheid.

1.6

Pagina 22. Wat is het belang van de
gemeente Aalten om € 4.000 te
investeren in criminaliteitsbestrijding?

1.7

In de meicirculaire wordt gesproken
over een reductie van het aantal
politieke ambtsdragers in 2015.
Waarom is dit niet verwerkt in de
begroting (meerjarenraming)?

De verlaging van de algemene uitkering bedraagt
vanaf 2015 voor Aalten ca. € 159.000 en is
meegenomen in de begroting. Ons ontbreekt het aan
informatie, maar bij de VNG wordt navraag gedaan
naar de reductie van het aantal politieke
ambtsdragers. Wanneer wij meer informatie hebben
komen wij hierop terug.

1.8

Huisstijl nadeel van € 50.000

1.9

Pagina 68. In K3 staat een forse
besparing op de personeelskosten. Wat
is de stand van zaken?

1.10

Pagina 20. Kloppen de bij de
gemeenschappelijke regelingen
genoemde data wel?
Pagina 23. In de tekst is opgenomen
dat er € 27.000 minder is geraamd voor
het archief. In de tabel is een bedrag
van € 17.000 minder geraamd.
Hoe is dit verschil te verklaren?
Is er een besparing mogelijk op het
budget voor communicatie?

In de begroting 2011 was oorspronkelijk een bedrag
ad € 50.000 opgenomen. Bij voorjaarsnota is besloten
dit bedrag door te schuiven naar 2012. Dit levert een
nadeel op van € 50.000.
Door middel van de strategische personeelsplanning
2011-2016 en door andere maatregelen zijn de
taakstellingen op het gebied van personeel en
organisatie volledig ingevuld.
Ja, de data van toetreding tot de gemeenschappelijke
regeling zijn vermeld.

1.11

1.12

1.13

Pagina 21. Wat is de huidige stand van
zaken met betrekking tot het
burenhulpsysteem Hartveilig Wonen en
wanneer is het operationeel?

In de tekst is abusievelijk € 27.000 opgenomen. Dit
moet € 17.000 zijn.

In 2012 vindt er een evaluatie en een bijstelling plaats
van het communicatiebeleidsplan. Daarbij vindt een
financiële heroverweging plaats op basis de huidige
financiële omstandigheden.
Op 14 september was de startbijeenkomst voor het
project. Tijdens deze avond is een werkgroep
gevormd. Op 7 november is de eerste
werkgroepbijeenkomst. Een aantal taken die
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1.14

Pagina 21. Wat zijn de geraamde
kosten van aanschaf en onderhoud van
AED’s?

1.15

Pagina 23. Uit de tekst op bladzijde 23
lijkt het alsof de clustervorming
brandweer een financieel voordeel heeft
opgeleverd. Is deze conclusie juist?

1.16

Er is een aantal keer een verschuiving
in de loon- en overheadkosten. Wat is
hiervoor de verklaring?
Er komt een voorstel voor indeling van
de organisatie naar programma’s. Wat
betekent dit voor de organisatie?

1.17

1.18

Pagina 22. Gedurende een korte
periode zijn de identiteitskaarten gratis
verstrekt. Hoeveel mensen hebben een
gratis identiteitskaart gekregen?

1.19

Pagina 22. Is het financieel nadeel als
gevolg van het gratis verstrekken van
identiteitskaarten te verhalen op de
landelijke overheid?
Pagina 22. Er is een wetsvoorstel in
voorbereiding dat het heffen van leges
voor een identiteitskaart mogelijk
maakt. Wat is de planning van de
behandeling van dit wetsvoorstel?
In de APV zijn een aantal sancties
opgenomen. Zijn wij bevoegd om die
sancties op te leggen?

1.20

1.21

uitgevoerd gaan worden zijn: een inventarisatie van
het aantal reeds aanwezige AED’s binnen gemeente
Aalten, werven vrijwilligers, organiseren opleidingen,
AED-eigenaren benaderen met de vraag hun AED
buiten te hangen. Het digitale systeem voor de
gemeente Aalten is begin september op ‘actief’ gezet.
Reeds aangemelde vrijwilligers en AED’s kunnen dus
al gealarmeerd worden als er een melding binnenkomt
bij 112. De streefdatum voor het volledig operationeel
zijn is 1 januari 2013.
De aanschaf van een AED en buitenkast inclusief
installatie komt per AED op ongeveer €2690.
Bijkomende kosten zijn de verzekering en onderhoud
algemeen en specifiek na een inzet; dit is een bedrag
van € 550.
Nee. Tot heden is er een besparing op de
uitrukvergoeding van de brandweer ingeboekt die
oploopt in 2014 naar € 22.500. Hier staat tegenover
dat de clustervorming € 51.000 structureel extra heeft
gekost (raadsbesluit december 2010). Per saldo
leveren bovenstaande items een extra kostenpost van
€ 28.500.
Zie de toelichting op bladzijde 7 van de
programmabegroting onder het kopje
Urentoerekening.
Eind oktober wordt het voorstel voor de gewijzigde
programma-indeling voorgelegd aan de Werkgroep
Financiën. In november wordt dit voorstel voorgelegd
aan de raad. Daarna wordt de organisatie-indeling
aangepast aan de gewijzigde programma-indeling. De
organisatie bestaat dan uit vier afdelingen. Iedere
afdeling is verantwoordelijk voor twee programma’s.
In de periode van 10 september t/m 21 september zijn
er 180 identiteitskaarten gratis verstrekt.
Daarnaast worden alle inwoners die tussen 29 juli en
10 september een identiteitskaart hebben
aangevraagd aangeschreven, omdat zij recht op
teruggave van de reeds betaalde leges hebben. Het
gaat hier om 282 inwoners.
Wij hebben in de loop van dit jaar al eerder
bezwaarschriften gehad van inwoners die op voorhand
al bezwaar maakten tegen de betaalde leges. Dat zijn
ongeveer 15 personen.
In totaal hebben we het dan over 462 personen.
Afhankelijk van de uitkomst van de noodwet kan het
zijn dat we ook de mensen die vanaf 22 september
weer moesten betalen de kosten moeten terug geven.
We moeten dit nog even afwachten.
De VNG gaat namens de gemeenten de kosten
claimen bij het Rijk.

Het is ons niet bekend wanneer deze herstelwet in
werking gaat treden. Het zal door de Tweede en
Eerste Kamer nog moeten worden behandeld. Van de
Tweede Kamer weten we dat deze bereid is om dit
wetsvoorstel versneld te behandelen.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) geeft
bestuursorganen van de gemeente de bevoegdheid
om de regels van de APV te handhaven.
Toezichthouders mogen o.a. plaatsen betreden,
inlichtingen en inzage van stukken vorderen.
Vanuit de Gemeentewet/Awb staan bestuursrechtelijke
sanctiemiddelen ter beschikking, zoals het opleggen
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1.22

Komt het personeel van de Sport- en
Recreatiestichting in dienst van de
gemeente Aalten?

1.23

Pagina 106. De kosten van de
elektronische handtekening zijn
geraamd op € 8.000? Waar zijn deze
kosten op gebaseerd?
Pagina 106. De kosten van de
publicatiemodule zijn geraamd op
€ 7.000? Waar zijn deze kosten op
gebaseerd?
Minder meerkosten voor ICT. Wat is
hiervan de betekenis?

1.24

1.25

1.26

Wat is het gemiddelde aantal
ambtenaren per 1000 inwoners in de
gemeente Aalten?

Programma 2 Heerlijk Groen Wonen
Num Vraag
mer
2.1

Is er nieuw beleid opgesteld voor
vrijkomende agrarische schuren?

2.2

Zijn de plannen aan de Maurits
Prinsstraat voortgekomen uit
grondexploitatie?
Wat is de stand van zaken van de
Parkzone Noord?

2.3

2.4

Er gaat een gerucht dat een deel van
het plan Bekendijk komt te vervallen en
weer terug verkocht gaat worden aan
Ten Bruin. In hoeverre zijn dit geruchten
en heeft dit gevolgen voor de subsidie?

2.5

Hoe zit het met de aanpak van het
illegale grondgebruik?
De afvalstoffeninzameling is gegund
aan de SITA, terwijl de gemeente
ROVA aandelen heeft. Wat zijn hiervan
de gevolgen?

2.6

2.7

Hoe is de ervaring geweest met het
bestemmingsplan ‘Kern Aalten 2011’?

van een dwangsom of het overgaan tot
bestuursdwang.
De politie of een BOA (Bijzonder
Opsporingsambtenaar) kan via het strafrechtelijke
spoor de APV handhaven.
Er is een voorgenomen besluit om het personeel van
de SRSD in dienst van de gemeente Aalten te nemen.
De Ondernemingsraad dient hierover nog positief te
adviseren. Binnen de totale begroting verschuiven de
loonkosten van subsidie naar de loonbegroting.
Het bedrag is gebaseerd op een inschatting van de
werkzaamheden.

Het bedrag is gebaseerd op een opgevraagde offerte.

Er zijn voorstellen in voorbereiding op het gebied van
ICT-samenwerking. Bij samenwerking hebben we in
de toekomst minder kosten dan we als individuele
gemeente zouden hebben gehad. Het gaat hier
nadrukkelijk om minder meerkosten.
Uitgaande van het huidige aantal formatieplaatsen
(exclusief het banenplan en de voorziening oud
personeel) hebben we 6,05 FTE per 1000 inwoners.

Antwoord

Er komt een nieuw beleid voor vrijkomende schuren.
Dit beleid wordt regionaal opgepakt en afgestemd en
zal in de raad worden behandeld.
De woning is aangekocht en een deel daarvan is
afgeboekt op het IHP. Er staat nog een bedrag open
voor de planontwikkeling.
We willen in 2012 uitvoeren. Voor 1 november weten
we meer, omdat op dit moment de onderhandelingen
met het waterschap nog lopen.
De gemeente zit niet bij de onderhandelingen tussen
de projectontwikkelaar en Ten Bruin. De ISV subsidie
zou kunnen komen te vervallen. Formeel had er vorig
jaar al met de bouw begonnen moeten zijn. Dit is nog
niet gebeurd. De cofinanciering van de gemeente zit
nog in eigen kas.
Dit jaar is het beleid bepaald. Volgend jaar wordt het
beleid daadwerkelijk uitgevoerd.
Ten aanzien van de werkzaamheden of rol van ROVA
verandert er helemaal niets. Het
afvalverwerkingscontract met AVR (Duiven) is nu
beëindigd en de verwerking van ‘ons’ restafval wordt
nu door SITA uitgevoerd. Dit tegen een minstens 50%
lagere prijs die ook tot uitdrukking gaat komen in een
verlaging van de afvalstoffenheffing voor de
huishoudens in 2012 (In de begroting 2012 is daar een
passage over opgenomen). Bovendien is deze
verwerking in de installatie van Sita, rekening houdend
met het langere transport, een heel stuk duurzamer.
In de ontwerpfase zijn burger en gemeente er in de
meeste gevallen uitgekomen. Op dit moment spelen er
nog maar 18 inspraak situaties. Het plan wordt,
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2.8

2.9

Er wordt gesproken over het verbeteren
van het handhaven in het kader van de
EPC. Wat wordt hiermee bedoeld?
Hoe staat het met de startersleningen?

2.10

Wat is de status van de brief welke
Aktief heeft verzonden aan de
raadsleden?

2.11

Hoe staat het met de
stimuleringsgelden (SGW)?

2.12

Wordt het teveel betaalde bedrag voor
het afvaltarief terugbetaald aan de
burger?

2.13

Waar zijn de afschrijvingen t.b.v.
stedelijke vernieuwing uit
voortgekomen?
Kan er inderdaad op de locatie van Ons
Huis in Bredevoort geen Kulturhus
komen van de provincie? Want de
provincie wil geen uitbreiding toestaan!

2.14

volgens planning, in de tweede helft van 2011
vastgesteld.
Het betreft het informeren en preventief handhaven bij
bestaande bebouwing. Een energielabel wordt
verplicht bij transacties.
Het budget van 2011 is overgeheveld naar 2010 om
zo aan de grote vraag te kunnen voldoen. Helaas
moesten er nog aanvragen worden afgewezen, omdat
het budget op was. Evaluatie begin 2011 naar de
Raad gegaan. Voor 2012 is er geen nieuw budget
opgenomen.
De brief van Aktief aan de raadsleden heeft betrekking
op de Aaltense situatie omdat Aktief deze
werkzaamheden nu voor de gemeente Aalten uitvoert.
Het is een pleidooi voor het continueren van het
sorteren van huisraad door Aktief omdat nu de indruk
bestaat dat door de lage tarieven voor verbranding het
goedkoper zal zijn alles maar te verbranden. Daarmee
zou hergebruik voor een groot deel worden
uitgeschakeld
Het afschaffen van het sorteren van huisraad door
Aktief is op dit moment niet aan de orde. Op dit
moment geldt een overeenkomst met Aktief waarin
deze sortering plaatsvindt. Het contract loopt echter
binnenkort af. Aan Aktief is aangegeven dat de door
Aktief in rekening gebrachte verwerkingskosten van de
afvalstoffen opvallend veel hoger zijn dan op dit
moment ‘in de markt’ mogelijk is. Hierover is
opheldering gevraagd. Verder is Aktief aangegeven
dat de sociale component van Actief alle waardering
verdiend maar deze niet moeten worden betaald uit de
gemeentelijke afvalbudgetten (dus de inkomsten uit de
afvalstoffenheffing). Een zuivere toerekening, dus.
Deze bijdrage geeft de provincie voor goedkope
nieuwbouw woningen. Het geplande aantal is bereikt.
Deze gelden worden ingezet voor volkshuisvesting en
waarschijnlijk komt hier nog € 40.000 bij. De ISV
subsidie voor stedelijke vernieuwing komt uit een
ander provinciaal potje.
In 2012 volgt er een nieuw voorstel voor de
berekening. De overgebleven gelden zitten in de
algemene reserve pot, maar dit willen we niet zo
houden.
Deze maakten deel uit van K3.

Dit is niet terecht. In het Masterplan Bredevoort is
uitgegaan van een Kulturhus op deze plek. Een goed
plan is altijd bespreekbaar waarbij uitbreiding niet
geheel uitgesloten is.

programma 3 Betrokken Zorg en Samenleving
Num Vraag
Antwoord
mer
3.1

Wanneer komt de Nota
Vrijwilligersbeleid?

In het eerste kwartaal van 2012.

3.2

Kan er een collectieve vermogenstoets
worden vastgesteld?

In de verordening mag geen vermogenstoets worden
opgenomen waardoor de aanvrager op grond van dat
vermogen al wordt uitgesloten. Er dient namelijk altijd
in kaart te worden gebracht welke beperkingen er zijn
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3.3

PGB Alpha, hoe werkt dat?
De administratieve samenwerking met
Oude IJsselstreek, hoe gaat dat?

3.4

Het AZC verdwijnt, wat zijn de
consequenties hiervan?

3.5

Begeleiding statushouders, waarom
kost dat € 12.500 euro?

3.6

Hoe kan het aantal WWB’ers afnemen
van 185 naar 165?

3.7

Door wie vindt de indicatiestelling Zorg
plaats?

3.8

Verklaring verlaging indicatiekosten
woonvoorzieningen met € 47.000?

3.9

De hoogte van de kosten van WMOwoonvoorzieningen; hoe kunnen we
deze in de hand houden?

Programma 4 Aalten Educatief
Num Vraag
mer
4.1

Pagina 39
De Lokale Educatieve Agenda koppelen
met Centrum Jeugd en Gezin. Is dit
bestaand beleid of nieuw beleid en hoe
wordt dit dan gefinancierd?

4.2

Pagina 39
Bezuiniging EHBS heeft dit
consequenties?

4.3

Pagina 39
Stand van zaken Regionaal Bureau
Leerplicht

en welke mogelijke (alternatieve) oplossingen er zijn.
Wel mag in de Beleidsregels worden aangegeven dat
rekening wordt gehouden met een bepaald vermogen.
Oude IJsselstreek bemiddelt ook voor Aalten tussen
Alfa-hulp en klant en brengt ons die kosten in
rekening. Aalten rekent op basis van gewerkte uren
rechtstreeks af met de alfa-hulp. De samenwerking
met Oude IJsselstreek hierin loopt goed.
Wordt binnenkort afzonderlijk op teruggekomen.

Dit is een wettelijke taak die door de SIN nog tot 1
maart 2012 wordt uitgevoerd (i.v.m. opheffing SIN).
Deze taak zit in de formatie van de SIN opgesloten.
Jongeren (die voorheen in de WWB zaten) zijn
overgeheveld naar de Wet investeren in jongeren
(WIJ). Daarnaast hanteert het ISWI nog strikt ‘work
first’ (geen uitkering maar in een werkproject).
Door de consulenten Zorg van de afdeling Publiek.
Voor complexe zaken wordt extern advies
opgevraagd.
Het betreft hier de kosten van verstrekte
woonvoorzieningen. Per 2011 is het budget afgeraamd
met € 85.000 (K3) en zijn per die datum de kleine
woningaanpassingen algemeen gebruikelijk verklaard.
Bij voorjaarsnota 2011 is eenmalig € 50.000
opgenomen i.v.m. een grote woningaanpassing.
Deze kosten zijn niet van tevoren te voorspellen. Met
een enkele (ingrijpende) woningaanpassing kunnen
hoge kosten zijn gemoeid. Per 2011 zijn de kleine
woningaanpassingen algemeen gebruikelijk verklaard
en komen niet meer voor verstrekking in aanmerking.
Door de Kanteling in de WMO wordt vanaf 2012
rekening gehouden met de capaciteit van de
aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in
maatregelen te voorzien.

Antwoord

Het onderwijsachterstandenbeleidsplan is voor vier
jaar vastgesteld (2011-2014) en wordt jaarlijks
geactualiseerd. De wet OKE (Ontwikkelingskansen
door Kwaliteit en Educatie) is meegenomen in het
onderwijsachterstandenbeleidsplan. In 2012 houden
we ons dan ook bezig met de uitvoering van het plan
2011-2014. Het gaat hier om activiteiten die eerder
gestart zijn en doorlopen in volgende jaren. Dit geldt
ook voor de koppeling Lokale Educatieve Agenda en
de koppeling met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Deze kunnen binnen de bestaande budgetten worden
opgevangen.
Vanaf het nieuwe schooljaar 2011-2012 wordt
ondersteuning “op maat” ingekocht bij Lindenhout. De
kosten hiervan worden betaald uit het bestaande
leerlingenbudget. Nu deze nieuwe aanpak nog maar
sinds kort operationeel is, kan nog niet concreet iets
gezegd worden over de effecten van de bezuiniging op
EHBS.
De leerplicht voor het MBO is geregionaliseerd.
Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs is
een onderzoek uitgevoerd naar regionalisering. Juist
omdat wij vinden dat de uitvoering van deze leerplicht
5

4.4

Pagina 40 en 117
De kapitaallasten voor onderwijs
vertonen grote verschillen met het
vorige jaar, hoe verhoudt zich dat tot de
reserve onderwijshuisvesting?

PROGRAMMA 5 Ontspanning en Toerisme
Num Vraag
mer
5.1

Pagina 46.
Waarom staat het derde zaal deel
Eurohal erin als stelpost?

5.2

Hoe komt het dat op pag. 33 van de
beheersbegroting voor het jaar 2012
wel een kapitaallast staat genoemd
voor een investering in de Eurohal,
terwijl op pagina 46 van de
Programmabegroting staat genoemd
dat pas voor 2013 een stelpost staat
opgenomen?

5.3

Ten aanzien van de realisatie van de
Eurohal wordt opgemerkt dat de
stelpost die voor 2013 staat genoemd
op pag. 46 van de Programmabegroting
afwijkt van de opgenomen steltpost
voor 2014. Wat veroorzaakt deze
afwijking?
Ervan uitgaande dat de raad besluit in
te stemmen met realisatie, op welk
moment is hier dan op basis van de
huidige begroting ruimte voor?

5.4

5.5

Pagina 46.
Voor de privatisering van AZSV wordt
er een bedrag van € 725.000
geïnvesteerd. Uitgangspunt was dat
deze privatisering budgettair neutraal
gebeurd. Klopt dit?

5.6

Pagina 45.
Is er al bekend wat de realisatie van
een kunststof 300-meter atletiekbaan
op de huidige locatie van AVA ’70 gaat
kosten?

5.7

Hoe ver staat het met het privatiseren
van de recreatieplassen die de
Achterhoek die nu nog in exploitatie zijn
bij het RAL?

zo dicht mogelijk bij de scholen moet staan, dus lokaal
moet worden uitgevoerd, hebben wij besloten deze
leerplicht niet te regionaliseren.
Tot en met 2011 waren de kapitaallasten voor
onderwijs hoger dan het jaarlijks beschikbare budget
van ca. 2 miljoen euro. Dit tekort werd gecompenseerd
door een onttrekking aan de reserve huisvesting
onderwijs. Door de eenmalige afboeking van een
aantal scholen zijn de lasten vanaf 2012 lager dan dit
beschikbare budget voor onderwijs. Het verschil wordt
nu toegevoegd aan de reserve.

Antwoord

Omdat er nog geen besluitvorming heeft
plaatsgevonden over dit realisatie van een derde
zaaldeel bij de Eurohal, waardoor dit krediet niet
opgenomen is in het investeringsschema maar als
stelpost in de begroting is verwerkt.
Het bedrag ad € 30.435 dat voor 2012 in de
beheersbegroting staat heeft betrekking op een oude
investering. De kapitaallast ad € 36.058 zoals deze
voor 2013 in de beheersbegroting staat opgenomen
bestaat voor een beperkt deel, namelijk € 4.433, uit
een kapitaallast voor een oude investering en bestaat
voor het grootste deel, namelijk een bedrag van
€ 31.625, uit de kapitaallast voor de mogelijke
uitbreiding van de Eurohal met een derde zaaldeel.
Voor 2013 bestaat de kapitaallast sec uit de
afschrijving, voor de volgende jaren bestaat de
kapitaallast uit een rente- en afschrijvingscomponent.

Indien de raad besluit over te gaan tot realisatie van
een derde zaaldeel bij de Eurohal dient er in ieder
geval nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen
te worden alsmede een aanbestedingsprocedure.
Hierdoor zullen de feitelijke kapitaallasten voor de
mogelijke realisatie van een derde zaaldeel niet eerder
dan in 2013 nodig zijn.
Ja. Het verschil tussen onderhoudslasten die met
ingang van 2012 niet meer voor rekening van de
gemeente komen en de huurinkomsten die met ingang
van 2012 niet meer door de gemeente geïnd worden is
de rentelast van de bijdrage ad € 725.000 die AZSV
van de gemeente ontvangt. Hiermee verloopt deze
privatisering budgettair neutraal.
AVA heeft inderdaad een nieuw verzoek ingediend
voor de realisatie van een kunststof 300-meter
atletiekbaan op de huidige locatie. De hiermee
gepaard gaande kosten worden momenteel ambtelijk
inzichtelijk gemaakt. Omdat deze duidelijkheid er nog
niet is, is er geen investering opgenomen in de
Programmabegroting. De verwachting is dat eind
2011/begin 2012 collegebesluitvorming over dit
verzoek kan plaatsvinden.
Het is de bedoeling de recreatieplassen meer
kostendekkend te maken; hierbij wordt samen met het
RAL gekeken naar eventuele private exploitatie. Voor
de Slingeplas zijn er al bestuurlijke randvoorwaarden
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5.8

De Sport- en Recreatiestichting wordt
opgeheven, hoe gaat het met de
overname van het personeel?

5.9

Op pagina 47 staat genoemd dat voor
de opheffing van de sportstichting staat
een stelpost opgenomen voor de lasten.
Hierbij is per saldo € 23.000 minder
opgenomen. Is dit een voordeel van
€ 23.000? Was de stichting dan zo
duur?

5.10

Wanneer wordt de sportraad
gerealiseerd?
Naar aanleiding van pagina 45. Wat is
de onderbouwing bij de extra bijdrage
van € 90.000 ten behoeve van DZSV?
Graag een onderbouwing.
Er wordt gevraagd naar nut en
noodzaak van de realisatie van een
derde zaaldeel bij de Eurohal. Tevens
wordt graag inzicht ontvangen in de
bezetting van gymzaal Duplo.

5.11

5.12

5.13

In het overzicht van speerpunten in de
tabel op pagina 44 en 45 staat het
Kulturhus Bredevoort niet vermeld. Wat
is hier de reden voor?

5.14

Waarom is het de nota vrijwilligers- en
mantelzorgbeleid uitgesteld?

5.15

We horen momenteel niks over de
Slingeplas. Hoe staat het hier mee?

5.16

Zijn de loon en overheadkosten nu veel
hoger?

vastgesteld met betrokken partijen. Besluitvorming in
DB van het RAL is voorzien voor 24 oktober, waarna
raadsmededeling volgt.
De raad heeft besloten de subsidie stop te zetten aan
de SRSD, hiermee is de stichting gedwongen haar
activiteiten te staken en de uitvoering van de taken die
zij voor de gemeente Aalten doet terug te geven.
Hiermee ligt de vraag voor of en op welke wijze het
personeel in dienst van de gemeente Aalten moet
komen. Het college heeft besloten het bestaande
vaste personeel van de stichting in gemeentelijke
dienst te nemen.
Het voordeel wordt veroorzaakt door het feit dat
enkele kosten – bijvoorbeeld de bestuurs- en
organisatiekosten en vrijwilligersvergoedingen – na
beëindiging van de subsidierelatie en overname van
het bestaande vaste personeel door de gemeente niet
meer gemaakt hoeven te worden. Tevens is het
gymnastieklokaal aan de Molenstraat buiten gebruik
gesteld en is de vrijgekomen fulltime functie van
beheerder na pensionering slechts voor de helft
ingevuld.
De sportraad wordt uiterlijk eind 2011 geïnstalleerd.
Deze bijdrage is onderbouwd in raadsmededeling
70/2011. Wij hebben deze raadsmededeling als bijlage
toegevoegd.
Al deze aspecten zullen aan de orde gesteld worden in
de besluitvormingsstukken die aan de raad zullen
worden voorgelegd. Overigens is het niet zo dat de
raad met vaststelling van de begroting 2012 al feitelijk
het krediet beschikbaar stelt voor de realisatie van een
derde zaaldeel bij de Eurohal. Dit zal met separate
besluitvorming moeten gebeuren.
De reden is dat wij verwachten dat de besluitvorming
over dit onderwerp nog in 2011 afgerond kan worden.
Wel kan reeds gesteld worden dat het college van
mening is dat niet akkoord gegaan kan worden met de
voorwaarden die De Woonplaats stelt aan de realisatie
van het Kulturhus Bredevoort.
Om inzicht te krijgen in de (ondersteunings)behoefte
van de Aaltense vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties
en mantelzorgers hebben wij Figulus opdracht
gegeven om een onderzoek hiernaar uit te voeren. Wij
hebben gezamenlijk geconstateerd dat dit onderzoek
nog enige verdieping behoeft om het gewenste inzicht
te verschaffen. Dit zorgt voor een beperkte vertraging
in het moment waarop het vrijwilligers- en
mantelzorgbeleid ter vaststelling aan de raad kan
worden voorgelegd. Streven is deze nota in het eerste
kwartaal van 2012 ter besluitvorming aan de raad voor
te leggen.
De randvoorwaarden zijn opgesteld en er volgt nog
een raadsmededeling. De randvoorwaarden zullen na
de mededeling worden opengesteld zodat ze de markt
op kunnen voor eventuele planontwikkeling op die
locatie. De raad komt nogmaals aan bod voor de
vaststelling van het bestemmingsplan.
De kosten van € 128.000 zijn interne kosten. De
€ 31.000 zit nu in programma 6 vanwege een
verschuiving in de begroting van de Regiobijdrage.

programma 6 Economische Motor
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Num
mer

Vraag

Antwoord

6.1

Hoeveel arbeidsplaatsen en bedrijven
zijn er de afgelopen jaren in de
gemeente Aalten bijgekomen?

Werkgelegenheidsontwikkeling gemeente Aalten
2006-2010 qua arbeidsplaatsen.
2006 : 10.100
2007 : 10.430
2008 : 10.880
2009 : 10.690
2010 : 10.640
Gemiddelde groei per jaar ’06-’09: 1,9%, groei ’09-’10:
-0,5%
Ter vergelijking:
Berkelland
Bronckhorst
Doetinchem
Montferland
Oost Gelre
Oude IJsselstreek
Winterswijk
Gelderland
COROP Achterhoek
Wgr Achterhoek

6.2

Wat heeft programma 6 te maken met
het stationsgebouw?

6.3

Hoe zit het met het opgenomen bedrag
voor het stationsgebouw?

6.4

Hoe zijn de bestemmingsplannen
onderverdeeld in de begroting

6.5

Hoe zit het met de opbrengsten van
bestemmingsplannen?

6.6

Is er nog een
bedrijfscontactfunctionaris?
Kunnen wij iets doen met de
bedrijventerreinen die in eigendom zijn
van particulieren?
Hoe staat het met het LOG?

6.7

6.8
6.9

Blijven we alleen inzetten om
Bredevoort recreatief en toeristisch te
ontwikkelen. Hoe staat het met de
ontwikkeling van bedrijfslocaties gezien
de behoefte aan arbeidsplaatsen?

Bron: provinciale Werkgelegenheidsenquête. Jaarlijks
rond 1 april uitgevoerd. Gegevens van peildatum 2011
zijn nog niet bekend.
Gebouwen, niet zijnde gebouwen voor een
overheidsfunctie, die niet onder een programma te
schuiven zijn zitten in programma 6. De gemeente is
geen eigenaar van dit pand, maar huurt het.
De gemeente heeft daarmee voldaan aan de
verplichting om het gebouw op te knappen en de huur
af te kopen. De huur is inmiddels opgezegd.
De reguliere bestemmingsplannen vallen onder
programma 2. Bedrijventerreinen (Werklandschap
Aalten-West etc. ) vallen onder programma 6.
De actualisatie van bestemmingsplannen brengt geen
geld met zich mee. Het is nu ook wettelijk verplicht
deze binnen de 10 jaar te actualiseren. De
bestemmingsplanverzoeken van de burger zijn
kostendekkend.
Mevrouw Van Straten neemt deze taak in deeltijd op
zich.
Waar mogelijkheden zich voordoen zal de gemeente
zich inspannen om de bedrijvigheid te bevorderen.
Volgens de planning komt het plan dit jaar nog voor
vaststelling in de raad.
Is een politieke vraag.

programma 7 Ruimtebeheer
Num Vraag
mer

Antwoord

7.1

De rek is eruit.

Waarom verwachten wij dat we minder
groen gaan verkopen?

: 0,7% / - 0,7%
: 2,0% / - 1,2%
: 0,9% / 0,4 %
: 1,4% / 0,7%
: 1,2% / -0,2%
: -0,3% / -2,0%
: 1,7% / 1,9%
: 1,6% / -0,5%
: 1,3% / -0,9%
: 1,1% / -0,2%
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7.2

Pagina 54. Wat is het verschil in
techniek tussen energiebesparing en
kosten?

7.3.

Pagina 56. Verbetering/uitbereiding De
Hoven. Waar zit de uitbreiding en
betaalt AH mee aan de verbetering?
Pagina 54. Onderhoud groen, hoe vaak
per jaar gebeurt dit?
Glasvezel buitengebied, doet Aalten
mee?
Pagina 54, onder punt 2 beleid.
Regeling waardevolle bomen maart
2006, klopt dit?

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

Pagina 56. Schoolzone’s hoe lang duurt
het voor het afgerond is?

7.8.

Pagina 56. Hoe komt er een verschil in
kapitaallast van € 2.184.000 onder
wegen straten en pleinen?

De markt wordt momenteel overspoeld met Led
armaturen die in kwaliteit enorm verschillen. Dit uit
zich natuurlijk ook in de verwachte levensduur. In
aanschaf is een led armatuur 2x de prijs van een
conventioneel armatuur. Er moet continu gekeken
worden waar de meeste winst behaald kan worden,
enerzijds in energie anderzijds in kosten van aanschaf
en onderhoud.
Uitbreiding is het bosje naast de begraafplaats, AH
staat niet negatief tegenover meebetalen.
1x voorjaarsschoonmaak, 5x schoffelbeurt waarbij 2x
afval verwijderd wordt.
Nee.
In de kapverordening (vastgesteld juli 2011) is als
bijlage de nieuwe waardevolle bomenlijst toegevoegd.
Het betreft hier alleen de lijst. De Regeling
Waardevolle Bomen 2006 blijft van kracht en is
aangevuld.
Met het budget van € 25.000 worden volgend jaar alle
basisscholen, welke nog geen schoolzone hebben,
voorzien van een uniforme schoolzone.
Deze vloeit voort uit een K3 maatregel waarbij deze
investeringen zijn afgeboekt ten laste van de
algemene reserve.

programma 8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Num Vraag
Antwoord
mer
8.1

8.2
8.3

8.4
8.5

Blz. 85 Waar bestaat de 8 miljoen uit
die de gemeente in 2012 moet lenen?

Kunnen we bij het aantrekken van een
nieuwe lening bedingen om boetevrij af
te lossen?
Waarom wordt er langlopend geleend
terwijl kort geld goedkoper kan zijn?
Ontvangt Aalten nog rente uit de te
verwachten Nuon verkoop?
Hoe kan het dat bij een
opbrengstverhoging van 3% de OZBaanslag van de gemiddelde burger niet
hoger wordt?

Met welk percentage is de OZB
opbrengst gestegen?
Is de K3 maatregel om de OZB nietwoningen met € 50.000 te verhogen

aflossing bestaande leningen 4.394.131
investeringen
1.397.035
overloop bestaande
investeringen
2.000.000
afrondingen
208.834
prognose kredietbehoefte
8.000.000
Er wordt bij het aantrekken van nieuw geld altijd een
afweging gemaakt wat op dat moment het voordeligst
is.
Idem.
Nee.
De grondslag voor het jaar 2012 is de WOZ-waarde
naar waardepeildatum 1 januari 2011 (OZB 2011 dus
peildatum 1 januari 2010).
De marktontwikkeling tussen deze perioden van
woningen is – 3,6% en voor niet-woningen – 0,02%.
Omdat daardoor het aandeel van de woningen in de
totale WOZ-waarde van de gemeente Aalten kleiner
wordt ten opzichte van de niet-woningen, zal er een
opbrengstverschuiving van woningen naar nietwoningen plaatsvinden. Deze verschuiving leidt er toe
dat de gemiddelde aanslag voor de burger ongeveer
gelijk blijft. De meeropbrengst zal dus (naast de
areaaluitbreiding) voor het overgrote deel door de nietwoningen opgebracht worden.
Met 3%.
Deze maatregel wordt vanaf 2012 eenmalig toegepast,
maar loopt uiteraard door in de jaren daarna.
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8.6

8.7

8.8
8.9

eenmalig of structureel?
Wat is de macro norm en hoe hoog is
deze?
Wat is de stand van de samenwerking
op WOZ gebied met de gemeenten
Oude IJsselstreek en Montferland?
Met hoeveel is de toeristenbelasting
gestegen?
De afvalstoffenheffing wordt in 2012
beïnvloed door een onttrekking aan de
reserve afvalstoffenheffing.
Moet er in 2013 ook een beroep op de
reserve gedaan worden?

8.10

Berekent Aalten nog altijd de BTW door
in de afvalstoffen- en rioolheffing?

8.11

Hoe hoog is de jaarlijkse toevoeging
voor de huisvesting gemeentehuis
vanaf 2012?
Hoe is de procedure wanneer de
gemeente geld nodig heeft?

8.12

8.13

Waarom is de voorziening oninbaarheid
bibliotheek opgenomen?

Overig
Num Vraag
mer
O.1

Blz 127
Wat is het Emu saldo?

O.2

Blz 12 ICT samenwerking, waarom
geen samenwerking met Oost-Gelre en
Winterswijk?
Blz 6 Onderzoek naar 60
verbeterpunten op bedrijfsvoering
werken. Dat zijn er nogal wat.

O.3

O.4.
O.5

Blz 74 Stille reserves hoe hoog zijn die
reserves?
Blz 69 Door MT en betrokken
ambtenaren is geconstateerd dat de
afstemming tussen programma’s en
afdelingen in huidige vorm niet optimaal

De macronorm bedraagt 3.75% voor 2012. Dit
percentage is de maximale opbrengstverhoging OZB
die alle gemeenten samen mogen doorvoeren.
We zijn in een verkennende fase. Hierbij wordt
bekeken welke voordelen te behalen zijn voor zowel
kwaliteit, continuïteit en financiën.
Met 1%.
Hoe het er nu naar uitziet niet. Echter bij de
onttrekking van € 466.000 in 2012 werd er nog van
uitgegaan dat de lagere storttarieven volgens de
aanbesteding per 1-1-2013 in zouden gaan. Inmiddels
is duidelijk dat de lagere storttarieven per 1-1-2012
ingaan. Dit houdt in dat de reserve afvalstoffen in 2012
veel minder aangesproken wordt. Dit heeft geen effect
voor het tarief.
Ja. Vanaf de invoering van het BTW
compensatiefonds wordt deze toegestane beleidslijn
gevolgd. De reden hiervoor was dat er anders een gat
in de begroting ontstond.
Inclusief de toegevoegde € 45.200 komt de jaarlijkse
toevoeging in totaliteit op € 136.200.
Conform het Treasurystatuut (paragraaf 9
Financiering) vraagt de gemeente offertes op bij
minimaal 2 financiële ondernemingen alvorens een
financiering wordt aangetrokken. Uiteraard wordt
hierbij gezocht naar de laagste kosten voor de
gemeente.
Deze voorziening staat vanaf de stichting van het
huidige bibliotheekgebouw in Aalten tegenover de
lening die aan de bibliotheek verstrekt is. Aflossing
vindt plaats uit deze voorziening. Een en ander is
destijds zo afgesproken om de lening tot uitdrukking te
brengen in de boeken van de gemeente.

Antwoord

Verplicht onderdeel in begroting voor CBS om macro
EMU saldo te kunnen bepalen. Het begrotingssaldo
(EMU-saldo) is het verschil tussen de inkomsten en de
uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid, sociale
fondsen en de decentrale overheden) van een bepaald
land in een bepaald jaar. Er kan een tekort of een
overschot op de begroting zijn.
Daar zijn wel gesprekken mee geweest. Deze
gemeentes bleken echter niet zo ver te zijn als we
gehoopt hadden.
Klopt, dit proces loopt. Een aantal punten zijn al
afgerond. Een voorbeeld van een verbeterpunt is de
aanschaf van een kraantje voor algemeen gebruik in
plaats van een veel duurdere gespecialiseerde
grafdelfmachine.
Is niet 1,2,3 te zeggen. Daarvoor zullen alle aanwezige
activa getaxeerd moeten worden.
De programma’s in huidige vorm passen niet optimaal
in de huidige organisatie. De programma’s zijn een
schil over de organisatie. De bedoeling is om in de
nieuwe opzet de programma’s meer te laten integreren
10

is. Wat wordt daar mee bedoeld?

O.6

O.7

O.8
O.9

O.10

Blz 12 Is het mogelijk om de het soort
investeringsbedragen voor de locaties
op de Markt ad 2,2 miljoen en de locatie
Nassaustraat en Stationsstraat ad 1,4
miljoen inzichtelijk te krijgen?
Aanbesteding accountant, voor hoeveel
jaar is deze aanbesteding?

Blz 68 Bedrijfsvoering, welke taken
doen we niet meer?
Graag aandacht voor uitlijning en
lettergrootte, bijvoorbeeld overzicht
Reserves en Voorzieningen is erg klein.
Blz 113
Waarom is hier -/-120.000 vermeld bij
de uitgaven voor het nieuwe banenplan
in 2012?

in de organisatie en daardoor wordt er (nog) beter op
gestuurd. In de werkgroep Financiën wordt hier op 19
oktober aandacht aan besteed.
Ja, voor de Markt is er een rapport dat ter inzage kan
worden gelegd. De bedragen voor de Nassaustraat en
de Stationsstraat zijn hiervan afgeleid, om de kosten
voor het onderzoek te beperken.
Voorstel wordt twee jaar met een optie tot verlenging
maar het is aan de Raad om hierover te beslissen.
Ook dit komt op 19 oktober aan bod in de werkgroep
Financiën
Bijvoorbeeld de markt opbouw in Dinxperlo.
Dank voor de opmerking. Wij doen ons best om dit
soort ongerief te voorkomen.
Zie hiervoor ook blz 34.
Het is een verlaging van de opgenomen stelpost
WWB. Daarom staat hier een min. De opgenomen
stelpost wordt lager.
De tekst is hier fout opgenomen. Er had moeten staan
‘oud’ banenplan. Het betreft hier dus de dekking in
2012 uit de opgenomen stelpost WWB voor het oude
banenplan.
Het nieuwe banenplan gaat namelijk in per 1-4-2013.

11

