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Algemene Beschouwingen behorende bij begroting 2012
VVD Fractie Aalten
Geachte voorzitter,
Algemeen
Om te beginnen willen wij u en uw ambtenaren complimenteren voor het vele werk dat is
verzet om de begroting sluitend en inzichtelijk te presenteren. Tevens een compliment voor
de afhandeling van de technische vragen, die ook nu weer tijdig bij onze raad waren.
Op grond van het Coalitieakkoord 2010-2014 is het u wederom gelukt om de begroting 2012
en de meerjarenbegroting 2013-2015 sluitend voor te leggen. U geeft duidelijk aan dat met
name voor het jaar 2016 de Rijksbezuinigingen en effecten van de Nuon Bijdragen, zwaar
zullen doorwerken.
U heeft tijdig bezuinigingsmaatregelen, in de vorm van de K3 maatregelen getroffen om de
“pijn” zo evenredig mogelijk te verdelen.
De algehele tendens is onzekerheid over de groei van de economie, de solvabiliteit van de
banken, het op orde houden van de begrotingen van de (buitenlandse) overheid, het al dan
niet door zetten van de groei van het bedrijfsleven en de koopkrachtontwikkeling bij de
burgers.
Niets doen is absoluut niet bevorderlijk voor een in te zetten herstel. Wij gaan ervan uit dat
de Europese leiders snel duidelijke en adequate maatregelen nemen over de schuldencrises
van enkele Europese landen.
Of we het willen of niet, maar we moeten intensief samenwerken om efficiencyvoordelen te
behalen en innovaties door te zetten om voor de toekomst betere economische
uitgangspunten te krijgen. Voor de hand ligt de samenwerking met de ons omringende
gemeenten op het gebied van gezamenlijke inkoop, automatisering, ambtelijke
uitvoeringsprocessen en wettelijk opgelegde overheidstaken, uiteraard wel onder de
nadrukkelijke voorwaarde dat dit echt voordeel gaat opleveren. In dit verband is het voor ons
denkbaar dat een nieuwe gemeentelijke herindeling in de komende jaren, bespreekbaar
wordt gemaakt.
Ook achten wij het van belang om kritisch naar onze eigen gemeentelijke uitgaven te blijven
kijken en dan ook met name naar de subsidiestromen van de gemeente aan de verenigingen
en instellingen.
Zoals nu gepresenteerd zal het jaar 2011 afgesloten worden met een negatief saldo.
Hoofdzakelijk is dit wederom ontstaan door overschrijdingen van de WMO budgetten.
Inmiddels heeft u een initiatief genomen om dit tekort terug te brengen. Later in onze
algemene beschouwingen komen wij hier nog op terug.
Onze VVD fractie blijft dan ook hameren op het handhaven van de begrotingsdiscipline en
de befaamde “Aaltennorm” strak te hanteren.
Tot zover ons algemene deel van de algemene beschouwingen.
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De VVD Fractie wil zich sterk maken voor het realiseren van de volgende zaken:
Centrumplan Aalten
Het Centrumplan is vastgesteld en er is door uw college voortvarend te werk gegaan om de
koopavond naar de donderdagavond te verzetten in combinatie met het mogelijk verplaatsen
van de markt op de Markt in Aalten. Hierbij is in overleg met de FAM, maar ook andere
partijen, overleg gevoerd om het centrum zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het is dan ook
teleurstellend dat de marktkooplieden de voorkeur geven aan de oude stek en de proef om
het centrum tijdelijk verkeersluw en dus niet autovrij te maken, ten gunste van het winkelend
publiek, niet voldoende wordt gedragen. Onbekend maakt onbemind, stellen wij vast.
Als VVD fractie vinden we dit een gemiste kans voor de klanten van de marktkooplieden en
onze middenstanders in het centrum. Wellicht dat op korte termijn een overleg wordt
opgestart met de direct betrokkenen, marktkooplieden en de politiek om te zien wat op korte
termijn wel haalbaar is, met het uiteindelijke doel, meer Traffic in het centrum te krijgen.
We wachten nu op een concrete- en gefaseerde uitvoering van het Centrumplan. Het is van
essentieel belang dat het centrum meer levendig wordt gemaakt om zo de middenstand de
optimale mogelijkheden te geven hun waar aan de man of vrouw te brengen.
De Stichting Aalten Promotie is actief. Wij willen graag onze waardering uitspreken voor het
initiatief en ons sterk maken dat de gemeente, waar mogelijk faciliterend optreedt. De
activiteiten in het centrum van Aalten worden in ieder geval nieuw leven ingeblazen.
Ten aanzien van de Hofstraat gaan wij ervan uit dat uw college nu snel met serieuze
kandidaat komt om de invulling voor de Hofstraat waar te maken. Onze fractie wil graag haar
medewerking verlenen om naar een reële invulling van het oude bedrijfsverzamelgebouw
aan de Hofstraat in Aalten te komen, waarbij het voor ons ook bespreekbaar is om de status
van Rijksmonument te verlaten en het gebouw te slopen.
Mobiliteit en infrastructuur
De Achterhoek verwordt tot een Open Luchtmuseum en dat mag niet gebeuren. Omdat
scenario te voorkomen, dient de gemeente actief in te zetten op het ontsluiten van de
Achterhoek. De VVD-fractie denkt daarbij aan het actief inzetten op een goede ontsluiting
doormiddel van het openbaar vervoer. We kennen de problemen van op het spoor
Winterswijk-Arnhem. Alleen door het regelmatig aandacht vragen, kan een dubbelspoor op
termijn worden bewerkstelligd. Ook pleiten we voor een sneltreinverbinding van WinterswijkDoetinchem-Winterswijk. Wij zijn benieuwd hoe uw college en de andere fracties
hiertegenover staat.
De doortrekking van de A15 is een prachtig begin voor de aansluiting van de Achterhoek met
de Randstad. Nu het doortrekken van de A18 nog en dan kan Nederland niet meer om de
Achterhoek heen, nee ze kunnen er letterlijk doorheen. Een goede ontsluiting zorgt voor
bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om ook alle voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen,
winkelcentra en dergelijke op een acceptabel niveau te houden, is werkgelegenheid nodig.
Onze VVD fractie is een fervent tegenstander om de ontsluitingswegen naar de grotere
kernen op 60 kilometer te handhaven. We zien thans ook een slechte ontwikkeling op het
wegdeel van de N 318, het weggedeelte tussen Winterswijk en Varsseveld. Door de strakke
belijning denkt menigeen dat het een 60 kilometerweg geworden is en het zeer frustrerend is
dat het vrachtverkeer met een slakkengang deze wegen moeten trotseren. Het is dan ook
niet voor niets dat een groot transportbedrijf uit onze regio verdwijnt. Wij vragen uw college
daadkrachtig op te treden om de wegen naar de grote kernen op 80 kilometer te krijgen.
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Tegengaan krimp
Het is een bekend fenomeen aan het worden dat de Achterhoek moet leren leven met de
teruggang van het aantal inwoners. In een gemeentelijke nota heeft u de gevolgen van de
krimp getracht zichtbaar te maken. U stelt het juist door te stellen: “wie het weet mag het
zeggen”, doch het is een feit dat het aantal inwoners in Aalten eerder zal afnemen dan zal
stijgen.
Ditzelfde probleem doet zich ook voor in andere Achterhoekse gemeenten, maar ook in de
grensgemeenten in Duitsland. Het speerpunt zal zich dan ook moeten richten om onze jeugd
waar mogelijk te faciliteren naar hoger- en universitair onderwijs alsmede werkaanbod in
onze regio te behouden dan wel uit te breiden.
In dit verband wordt ons inziens te weinig gebruik gemaakt van de Fachhochschule in
Bocholt. Hier wordt Engelstalig hoger beroepsonderwijs gegeven, maar het aantal Aaltense
leerlingen is echter op één hand te tellen. Het is jammer dat dit onbekend is bij de scholen in
Aalten. Wij verzoeken uw college de schoolbesturen hierop aan te spreken om hier meer
bekendheid aan te geven.
Ook het feit dat we te maken hebben met een zeer slecht openbaar vervoer beïnvloedt de
krimp in negatieve zin. Indien de studenten en scholieren vanuit Aalten binnen een uur in
Utrecht of Nijmegen kunnen zijn dan zullen zij eerder geneigd zijn hier te blijven en
misschien zich ook hier te vestigen. Wij pleiten nogmaals dringend om de infrastructuur voor
de Achterhoek als speerpunt te hanteren.
Met betrekking tot de begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015 zullen wij per
programma onze algemene beschouwingen weergegeven.
Begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013-2015
De begroting 2012 is gelukkig sluitend, ondanks de zwaar opgelegde bezuinigingen van het
Rijk, maar wel met veel onzekerheden.
Door de Financiële Crisis en een niet besluitvaardig Europa, is er veel onzekerheid en hapert
onze economie. Ook in dit verband moeten wij onze blik als grensgemeente ook naar de
economische ontwikkelingen en situatie in Duitsland kijken.
In het coalitieprogramma 2010-2014 is aangegeven dat samenwerking met de regionale
gemeenten in de Achterhoek, maar ook die met de buurgemeenten in Duitsland, een
voordeel kunnen brengen om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare gelden om te gaan.
De financiële positie van de gemeenschappelijke regelingen blijft een bron van
waakzaamheid. De opgelegde rijksbezuinigingen zullen ook voor deze instellingen van
toepassing zijn.
Bezuinigingen
Als gemeente Aalten mogen we ons gelukkig prijzen dat reeds in een zeer vroeg stadium
ombuigingsvoorstellen zijn vastgesteld. Hierdoor is het mogelijk gebleken de
meerjarenbegroting 2013-2015 op orde te houden. Wel moeten we vaststellen dat hier en
daar de rek van de bezuinigingen eruit is. Meer bezuinigingen betekent voor onze gemeente
dat er pijnlijk gesneden dient te worden. Ook moeten we ons afvragen of het voorgestelde
investeringsprogramma in deze vorm wel gehandhaafd kan blijven. Met name de grote
investeringen leggen een groot structureel beslag op de financiële middelen. Wij denken dat
een volgende bezuinigingsoperatie ongetwijfeld een herbezinning gaat opleveren voor de
begroting.
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Het Coalitieakkoord 2010-2014 is bijna twee jaar oud. Aangezien het financieel-economisch
landschap behoorlijk is gewijzigd vraagt dit om alternatieven en aanpassingen op de
begroting.
Als voorbeeld willen we de uitgaven op de WMO noemen. De stelling in het Coalitieakkoord
2010-2014 was dat de WMO gelden 1 op 1 zouden worden doorbetaald. Nu is gebleken dat
de WMO uitgaven met € 2,2 miljoen zijn overschreden. Daardoor zijn bijstellingen, een
herbezinning of een kanteling in het beleid noodzakelijk.
Met name de grote investering in het 3e zaaldeel in Dinxperlo in deze vorm legt een extra
beslag op de financiële middelen van € 80.000,-- per jaar. Wellicht dat we gezamenlijk eens
moeten kijken of deze investering niet slimmer en goedkoper kan.
Wij vragen uw college, zoals gebruikelijk dan ook, om de gemeenteraad tijdig te informeren
over mogelijke extra bezuinigingen, als dit onverhoopt noodzakelijk mocht zijn.
Voor het overige kunnen wij instemmen met uw voorstellen.
Programma 1 Burger Bestuur en Veiligheid
Als VVD fractie zijn wij voorstander van intergemeentelijke- en internationale samenwerking
voor de verschillende beleids- en uitvoeringsterreinen. Door intensievere samenwerking
vallen efficiencyvoordelen te behalen. Enkele voorbeelden zijn onder andere de
automatisering, uitwijkfaciliteiten, gemeentelijke belastingen etc. Uit de antwoorden op onze
vragen is gebleken dat uw college hier volop mee bezig is, onder andere de ICT
samenwerking met de gemeente Doetinchem. Wellicht dat er op meerdere terreinen
voordeel valt te behalen.
Brandweer
De vorming van het brandweercluster is inmiddels een feit. Enkele van de gedachten achter
deze clustering waren efficiency en kostenbesparing. Helaas constateren wij, zoals vooraf al
door ons aangegeven, dat de bezuinigingen niet gehaald worden. Sterker nog er zijn zelfs
extra bijdragen benodigd om deze gemeenschappelijke regeling te faciliteren. Wij waken
ervoor dat er geen Griekse toestanden ontstaan!
U weet dat wij "warme" contacten onderhouden binnen het korps. Door de korpsleden wordt
aan ons gevraagd om een actieve deelname van de portefeuillehouder in het georganiseerd
overleg. Wij spreken de wens uit dat de leidinggevenden binnen de BWAO er alles aan
zullen doen om de communicatie met de Aaltense vrijwilligers te verbeteren. Wij zijn blij dat
er binnen ons brandweerkorps nog steeds bevlogen vrijwilligers actief willen zijn en spreken
de wens uit al deze vrijwilligers binnenboord te houden.
Handhaving
Als VVD fractie willen wij aandacht vragen voor de mogelijkheden die de nieuwe
informatietechnologie ons biedt. Met de duizenden smartphones heeft de gemeente
kosteloos de beschikking over een gelijkwaardig aantal ogen. Niet alleen bij rampen, maar
ook bij de controle van onze leefomgeving. Als fractie stellen wij dan ook voor dat de
gemeente deze tools actief gaat gebruiken. Dit komt de efficiëntie en daarmee de financiën
zeker ten goede.
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Programma 2 Heerlijk groen wonen
Industrieterreinen
Het aanbod van bedrijfsterreinen in de gemeente Aalten blijkt voldoende te zijn. Wij kennen
de argumenten van de provincie om regionale bedrijventerreinen te creëren, doch de
plaatselijke mogelijkheden voor bedrijvenvestiging moeten we ook in ogenschouw nemen.
Ook de vorming van bedrijfsverzamelgebouwen verdient meer aandacht om zo starters de
gelegenheid te geven tegen minimale kosten hun bedrijf op te zetten en te laten doorgroeien.
Dit betekent meer werkgelegenheid voor onze burgers en de mogelijkheid om jongeren voor
onze gemeente te behouden, waardoor de krimp minder snel om zich heen zal slaan.
Buitengebied
Stallen slopen voor woningbouw is ondermeer aan het eigen succes ten ondergegaan.
Helaas zal het aantal stoppende agrarische bedrijven daarmee niet afnemen. Om ons
buitengebied niet te laten verpauperen, is ook hier in regionaal verband actieve sturing
gewenst. Wat ons betreft mag het slopen van stallen en het aanbrengen van
groenelementen, worden gestimuleerd. Zonder daar al te veel verwachtingen over te
hebben, zou kleinschalige bedrijvigheid ook volop mogelijkheden moeten krijgen. Als
gemeente kunnen wij hiervoor mogelijkheden scheppen in beleid, maar ook infrastructurele
voorzieningen. Het beschikbaar hebben van snel internet, zien wij voor de toekomst als één
van de belangrijkste primaire voorzieningen, ook voor de buurtschappen en het
buitengebied. Graag zien wij dat de gemeente ook in deze ontwikkeling een actieve rol op
zich neemt.

Wonen
De Woonvisie tot het jaar 2020 laat een kleine groei van de te bouwen woningen zien. Door
de Financiële crisis is het slechts beperkt mogelijk hypothecaire leningen te ontvangen. De
hoogte van het maximaal te lenen bedrag is per 1 augustus 2011 naar beneden bijgesteld,
waardoor het nog lastiger voor o.a. starters is om hypotheken te krijgen. Wij willen graag een
oproep doen om alsnog een nieuw budget voor starterleningen vrij te maken, waardoor meer
doorstroming in de woningmarkt wordt bereikt.
Om de woningmarkt voor de toekomst optimaal te krijgen en te houden zijn wij er een groot
voorstander om, waar mogelijk, wijkverbeteringen te realiseren in met name Aalten,
Bredevoort en Dinxperlo. Met de woningbouwverenigingen zou een plan uitgewerkt kunnen
worden om met co-financiering, wijken te revitaliseren. In dit verband stellen wij voor om
hiervoor de reserve structuurplannen, zijnde groot ca. € 850.000,--, hiervoor in te zetten.
Programma 3 Betrokken zorg en samenleving

Werkvoorzieningschap Hameland
Het Hameland heeft een behoorlijke ombuigingsoperatie doorgevoerd. De op handen zijnde
Wet Werken naar Vermogen dwingt onder andere het Hameland om intensief samen te
werken met commerciële partijen. Wij zien deze ombuiging met belangstelling tegemoet.
Ook zijn we benieuwd naar de financiële situatie bij het Hameland. Worden de doelstellingen
binnen de gestelde termijnen gehaald en zal dit voor onze gemeente op termijn een lager
exploitatieaandeel met zich meebrengen? Wellicht kan de wethouder de gemeenteraad
hierover tussentijds informeren.
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WMO
Tussentijds is de gemeenteraad geïnformeerd over de huidige stand van zaken rond de
WMO. De overschrijding van de budgetten over de jaren 2010 en 2011 vormden de basis om
een behoorlijke bezuinigingsoperatie door te voeren. Wij willen onze grote waardering
uitspreken om van het totale budget van € 2,9 miljoen, waarbij een overschrijding van € 2,2
miljoen is ontstaan, toch een bezuiniging van ca. € 1 miljoen door te voeren. Wij vinden dit
een goede zaak dat maatregelen zijn genomen en de zelfwerkzaamheid, waar mogelijk
wordt bevorderd.
De uitgaven voor huishoudelijke hulp waren één van de grootste overschrijdingen en
hiervoor heeft u een nieuw beleid vastgesteld.
Bij de vragen tijdens de begroting - inloopavond is door onze fractie gesteld of het mogelijk is
om ook een vermogenstoets in te voeren. Er kunnen gevallen zijn dat zorgontvangers over
een bescheiden pensioen beschikken maar wel over een groot vermogen hebben.
Onder vrijlating van een bepaald vermogen zou het mogelijk moeten zijn om voor het
meerdere vermogen een krediethypotheek af te sluiten om op termijn een gemeentelijke
restitutie te ontvangen van te weinig ontvangen eigen bijdragen. Wij vragen uw college of
een dergelijke maatregel juridisch haalbaar is?
Tijdens de informatieavond van de WMO is ook de suggestie gedaan om een
vrijwilligerstichting te creëren om de zelfwerkzaamheid te bevorderen. Een wens van de
WMO raad is eerder en consequenter deelgenoot gemaakt te worden van de bepaalde
zaken.
Programma 4 Aalten Educatief
De huisvesting van de in de gemeente Aalten aanwezige scholen is op orde. De
demografische ontwikkelingen zullen hun uitwerking hebben op de scholen en met name in
de buurtschappen. Het is dan ook zaak alert te zijn op deze ontwikkelingen en wellicht dat
samenwerking met scholen in de buurtschappen tijdig in gang wordt gezet.
Ook het vervolgonderwijs speelt een belangrijke rol bij de demografische ontwikkelingen. Er
komt een gebrek aan vakmensen die met hun handen werken. Het is dan ook noodzaak dat
de VMBO scholen waar mogelijk worden gefaciliteerd om vakmensen op te leiden. Met de
industriële kringen wordt al behoorlijk samengewerkt om deze vakmensen op te leiden en
hun te zijner tijd een baan in onze gemeente of regio te krijgen. Het is noodzaak dat we de
jeugd zoveel mogelijk hier kunnen houden. Ook het hoger onderwijs in de Achterhoek en in
Duitsland hebben deze verantwoordelijkheid,
MOP
Het Meerjaren Onderhouds Programma is in december 2007 vastgesteld. Wij gaan ervan uit
dat dit een dynamisch plan betreft dat jaarlijks aangepast dient te worden aan de nieuwe
zienswijzen en de financiële inschattingen. Graag zouden wij van uw college vernemen of
het MOP nog actueel is of dat er op korte termijn wijzigingen zijn te verwachten.
Programma 5 Ontspanning en toerisme
Recreatie en Toerisme
De demografische ontwikkelingen in de Achterhoek nopen ons om samen te werken met de
mogelijkheden die Recreatie en Toerisme ons bieden. Streekproducten, unieke musea,
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toeristische routes, bezienswaardigheden etc. bedenk het maar, dat zijn pijlers die de
Achterhoek moeten dragen.
De buitengewone gunstige ligging met Duitsland maakt het mogelijk om gezamenlijke
initiatieven te ontwikkelen op dit gebied. Onze fractie vindt dat de nota Visie Oude IJsselzone
tot uitvoering zou moeten komen. Met de gemeenten Doesburg, Doetinchem, Oude
IJsselstreek en Kreis Borken zou dit project daadkrachtiger aangepakt moeten worden. Het
schept voor zowel de korte als de lange termijn werkgelegenheid voor de gemeente Aalten
en onze regio.
Zwembad ’t Walfort
De bezuinigingen die zijn ingeboekt op zwembad ’t Walfort zijn fors. We moeten ons
afvragen in hoeverre deze bezuinigingen nog reëel zijn. Wij pleiten al jaren voor het
verkopen van het zwembad. Mocht dit op de één of ander manier niet mogelijk zijn dan zou
het afstoten c.q. sluiten van het zwembad voor ons bespreekbaar zijn, temeer dat in een
straal van 15 kilometer er ca. 5 zwembaden zijn. Wel dient er dan voor zwemvereniging
Natare een aanvaardbare oplossing te komen.
Sportvoorzieningen
De privatisering van AZSV is in de begroting opgenomen, conform de uitgangspunten zoals
deze in de gemeenteraadsvergadering van 19 april 2011 zijn vastgelegd. Ten aanzien van
DZSV is door uw college aan het bestuur van DZSV een eindvoorstel neergelegd om uit de
geraakte impasse te komen. Wij willen hierbij het bestuur van DZSV de keuze voorstellen :
Het aanbod geldig laten zijn tot een bepaalde datum of toetsing van het voorstel te laten
doen door onafhankelijke met een bindend advies. Er dient nu eens duidelijkheid te komen.
Met betrekking tot AVA is in de inspreekavond in de Pol door de voorzitter melding gemaakt
om met een goedkoper alternatief te komen. Door aanpassing van enkele voorzieningen bij
de parkeerruimte en de aanleg van een kunststof 300 meterbaan zouden mogelijkheden
aanwezig kunnen zijn om dit te realiseren, uiteraard mits de gemeentebegroting dit toelaat.
Buurtschappen
De demografische ontwikkeling heeft ook invloed op de leefbaarheid van de buurtschappen.
Initiatieven vanuit de gemeenschappen die de leefbaarheid van de buurtschappen op de
lange termijn kunnen vergroten, moeten positief tegemoet worden getreden.
Programma 6 Economische motor
ICT
U heeft stappen gezet om samenwerking te zoeken met de gemeente Doetinchem ten
aanzien van de ICT en de uitwijkmogelijkheden. Hier staan wij volledig achter om op
efficiënte wijze van deze voorzieningen gebruik te maken. Hoewel de gemeenten in de
Achterhoek niet alle gebruik maken van dezelfde software, kan dit in de praktijk
samenwerking in de weg staan. Wellicht dat bij te maken keuzes voor software meer
afstemming met de ons omliggende gemeenten gemaakt zou kunnen worden.
Programma 7 Ruimtebeheer
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IBOR
Onder het kopje algemeen, van onze algemene beschouwingen hebben wij u reeds
aangegeven dat mobiliteit en infrastructuur voor onze VVD fractie harde woorden zijn voor
een goed beleid. Het op peil houden van en goed onderhouden wegennetwerk is essentieel
voor onze gemeente. Wel willen wij er bij uw college op aandringen dat, bij renovatie van
wegen, er tijdig overleg is met naburige gemeenten over tijdelijke afsluitingen, zodat de
overlast voor het dagelijkse verkeer en het bevoorradingsverkeer tot een minimum beperkt
blijft.
Zoals wij ook reeds opmerkten bij de MOP is de IBOR ook een dynamisch plan dat tijdig
aangepast zal moeten worden aan de nieuwste feiten en financiële effecten.

Programma 8 Financiering en dekkingsmiddelen
OZB
De OZB belastingen zijn conform volgens de Kadernota, verhoogd. Voor de bedrijven klopt
dit verhaal niet. Er wordt een extra verhoging van de OZB doorgevoerd om zogenaamde
achterstand in heffingen, goed te maken en als aanvullend dekkingsmiddel te gebruiken. Als
VVD fractie willen we deze eenmalige verhoging accepteren, maar niet structureel voor
komende jaren. Wij gaan ervan uit dat de OZB verhogingen voor komende jaren ook voor de
bedrijven dezelfde zal zijn als voor de burgers.
Investeringsprogramma
De opgenomen investeringen leggen een behoorlijk structureel beslag op de begrotingen.
Gelet op de onzekerheden en mogelijke tegenvallers adviseren wij uw college om deze toch
nog eens tegen het licht te houden en zo mogelijk naar volgende jaren doorschuift.
Voorzitter, dit waren de algemene beschouwingen van de VVD Fractie. Voor het jaar 2012
staat ons weer een zware opgave te wachten om de uitgangspunten te realiseren.
Voor komend jaar staat onze gemeente en ook onze VVD fractie voor de uitdaging om goed
en verantwoord beleid te maken om de belangen voor onze burgers en bedrijfsleven zo
optimaal mogelijk te behartigen. Met deze wens besluiten wij onze algemene beschouwingen
2012.

Aalten, 26 oktober 2011

VVD Fractie Aalten
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Vragen ten aanzien van de Programmabegroting 2011

1. Hoe staat uw college tegenover het mogelijk maken van een
sneltreinverbinding Winterswijk-Doetinchem-Arnhem?
2. Bent u bereid om het investeringsprogramma nog een onder de loupe te
nemen om zo mogelijk investeringen door te schuiven voor mogelijke
tegenvallers in de begroting 2012?
3. Ten aanzien van de WMO pleiten wij ervoor om een voorstel te ontwikkelen om een
vermogenstoets in te voeren. Bent u bereid om de gemeenteraad een dergelijk
voorstel voor te leggen?

Aalten, 26 oktober 2011

VVD Fractie Aalten
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