R.T.G. – BESTUUR EN FINANCIËN
Kort verslag van de vergadering van RTG Bestuur en Financiën d.d. 1 november
2011 aanvang 19.30 uur.
Aanwezig:

Voorzitter: de heer Wossink
Leden RTG: de heren Veldhuizen, Pennings, Diersen, Geven, Heusinkveld en
Wikkerink en mevrouw Hoezen.
Namens het college: Burgemeester Berghoef,wethouder Teeuwsen, dhr. J. Storm
RTG-griffier: E.J.A.H. Smit

1. Raadsmededeling 142 Demografische
effectrapportage.
Vragen aan het college:
Vraag: In het rapport de infrastructuur gemist. Kan
hier meer op ingezet worden?

Vraag: Heeft u ideeën om de wijkverbetering meer
accent te geven?

Vraag: Heeft de gemeente actief beleid om
aanpassingen in de werkgelegenheid op te vangen?

Vraag: Wordt de zorgtak niet vergeten?

Vraag: Hoe is de actielijst met prioriteiten
vastgesteld?
Vraag: Hoe moet ik het lezen? Gaat u met a eerst
aan de slag en dan met b? Of krijgt a meer tijd.

Vraag: Wie heeft besloten tot dit verhaal. Hoe is dit

Antwoord: Bij de punten die bij prioriteit a en b staan
is dit, niet met zoveel woorden, maar wel
nadrukkelijk genoemd. Als u bedoelt dat dit meer
accent had moeten krijgen dan moeten we dat
sterker onder woorden brengen.
Antwoord: De gemeente is nadrukkelijk bezig om de
woonsituatie te verbeteren. We wijzen burgers op de
mogelijkheden. Een wijkprogramma a la Doetinchem
hebben we niet. We hebben niet een integraal plan.
Er zijn een aantal wijken waar extra aandacht wordt
gegeven aan groenbeleid en openbare ruimte. Bv.
Het Verzet en Bevrijding. Groenbeleid heeft wel de
aandacht.
Antwoord: In gesprekken met het IKAD krijgt dit
extra accent. Het heeft regionaal aandacht. We
proberen het overleg tussen bedrijfsleven en
onderwijs (POA) meer leven in te blazen. We
moeten de mogelijkheden over de grens meer
benutten. Het is moeilijk om regionaal hier stappen
in te zetten. Het heeft nadrukkelijk onze aandacht.
Er lopen op dit moment een aantal projecten. 1.
Ikstartsmart; we blijven daar in meedoen. 2.Tijdelijk
programma “bedrijven in crisis tijd”. 3 Regionaal
bedrijvenprogramma. We doen in alle regionale
programma’s mee.
Antwoord: Samenwerken met zorgverzekeraars en
leveranciers. Dit is een eyeopener voor ons allemaal
om er nu al mee bezig te gaan. We zijn daar
dagelijks mee bezig om te proberen alles vloeiend in
elkaar te laten overlopen. Dit is een moeilijke klus.
Het is moeilijk te anticiperen op iets wat nog geen
wet is.
Antwoord: Je moet keuzes maken.
Antwoord: De geest van het stuk is het geheel van
onderwerpen. Er zit ook een tijdsaspect aan. Er
komt een schriftelijk overzicht over de
prioriteitsstelling.
Antwoord; Aanleiding waren de berichten over

tot stand gekomen? Wat gaat u met het resultaat
doen?
Vraag: Wanneer komt er een update? Hoe staan
andere gemeenten hierin?

Vraag: Kan de nota ter kennis gebracht worden aan
de raad van Bocholt.
Vraag: Gaan we hier iets mee doen in de regio?
Vraag: We kunnen de kansen van veroudering en
verhoging van de leeftijd ook benutten.

Vraag: Kunnen we niet nadenken hoe de
verzilvering in de maatschappij ten goede kan
komen aan de gemeente. bv. in het sociaal cultureel
werk.

landelijke krimp. We wilden dit wel eens
geanalyseerd hebben voor Aalten. Dit is een eerste
aanzet.
Antwoord: Bij alle projecten waar we mee bezig zijn
als gemeente, zijn dit soort ontwikkelingen tot stand
gekomen met de besturen. Dit geldt in de breedte.
De ontwikkelingen moet u proportioneel zien.
Antwoord: We zullen dat zeker doen. Dit is een
goede suggestie.
Antwoord: Regionaal is de discussie op gang
gebracht.
Antwoord: Dit heeft ook financiële consequenties.
Dit is een regionale aangelegenheid. We wilden als
Aalten een beeld hebben en dit ligt thans voor u. We
zijn regionaal met elkaar bezig om te zorgen dat de
effecten van de krimpsituatie omgevormd worden
toe een uitdaging.
Antwoord: We moeten praktisch bezig gaan met
pragmatische aansturing op de dingen die we tegen
komen.

De voorzitter concludeert dat er een toezegging
is gedaan nl;
• schriftelijk overzicht prioriteitstelling
actie lijst.
De raadsmededeling kan voor debat naar de
meningsvormende raad.

2. Raadsmededeling 146
Regiocontract/investeringsagenda.
Vragen aan het college:
Vraag: Uitnodiging DRU d.d. 5 november a.s. Hoe
gaan we dat daar doen?

Vraag: Hoe hebben andere gemeenten gereageerd
die geen budget voor cofinanciering in hun begroting
hebben opgenomen?

Antwoord: Raad en college hebben verschillende
bevoegdheden. Uitnodiging is via de gedeputeerde
met een U-bocht naar de raden gegaan. Dit is een
merkwaardige manoeuvre. raadsleden die
rechtstreeks worden uitgenodigd voor regiocontract
suggesties. . Het heeft ons als bestuurders in een
moeilijke situatie gebracht. Hier wordt de suggestie
gewekt dat de raden invloed kunnen uitoefenen.
In de regio Achterhoek heeft dit geleidt tot het
hebben van een “zuivere”lijst en een “onzuivere”lijst.
Er is een “zuivere”lijst opgesteld door
vakwethoudersoverleggen die daar voor uitgenodigd
zijn. De “zuivere”lijst moet in ieder geval voldoen
aan 2 voorwaarden. De projecten op die lijst moeten
nl. “boven locaal” en een cofinanciering element in
zich hebben. Daarnaast is er een “onzuivere”lijst met
projecten die niet voldoen aan de voorwaarden. Wat
gaan we nu zaterdag doen? We gaan nadenken
over het regiocontract.
Toegezegd wordt dat de stukken van het AB digitaal
aan de raads-en rtg leden worden toegezonden.
Antwoord: Heel divers. Sommigen hebben hier heel
bewust rekening mee gehouden. Het hangt er vanaf
wat je zelf budgettair hebt afgesproken.
De regio is aan het zoeken. Als het een keiharde
voorwaarde vooraf is dan moet je er iets duidelijks
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Vraag: 10 voorstellen – 1,6 miljoen voor 8
gemeenten = 200.000. Dan hebben we aan de €
19.000 die wij nog hebben staan niet genoeg, is dit
correct?
Vraag: Dit impliceert dat we veel geld moeten
reserveren of dat de projecten geen kans maken?

tegen over moeten stellen.
Antwoord: Dit is correct. Voor alle projecten die we
indienen moet er cofinanciering zijn.

Antwoord: Dit is zeer juist opgemerkt. Als we met
een te grote broek in Arnhem komen, krijgen we
maar heel weinig. We hebben onszelf daardoor in
een tamelijk onmogelijke positie gebracht.

Suggestie: Je hoeft het niet te hebben over alle
projecten maar over de rol van de raden bij het hele
proces.
De voorzitter concludeert dat er een toezegging
is gedaan nl.,
* Een lijst met alle projecten. Stukken van het AB
worden digitaal aan de raads-en rtg leden
toegezonden.

De voorzitter concludeert dat de
raadsmededeling voor debat naar de
meningsvormende raad kan.

3. Voorstel tot instemmen met gewijzigde
indeling van de programma’s van de
Programmabegroting en indeling organisatie.
Voorstel is uitvoerig besproken in de werkgroep
Financiën en kan rechtstreeks naar de
Besluitnemende raad.
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