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Technische vragen CDA-fractie Najaarsnota 2011
1.

Blz. 9, # sponsorbeleid

Wat bedoelt u met sponsorbeleid? Kunt u een aantal voorbeelden noemen van subsidies en
bijdragen die u in de toekomst onder sponsorbeleid wil laten vallen.
2.

Blz.10, #2
Er is een plan van aanpak m.b.t. de uitkomsten van het MTO opgesteld, dat overigens mede afhankelijk
is van de vorderingen m.b.t. de huisvesting van de organisatie.
Welke vorderingen?

3.

Blz. 11, #6
Implementatie communicatiebeleidsplan was in VJN voor 60% gerealiseerd. In de NJN is dit nog steeds
60%. In de VJN geeft u de voortgang de code oranje waarbij 31-12-2011 als einddatum wordt genoemd.
In de NJN geeft u de voortgang de code groen, waarbij 31-12-2011 ook als einddatum wordt genoemd.
In de toelichting geeft u aan dat in de loop van 2012 het communicatiebeleidsplan wordt geactualiseerd.
De implementatie en het actualiseren van het communicatiebeleidsplan zijn 2 verschillende zaken? Wat
is nu de werkelijke voortgang?

4.

Blz. 11, #8
KCC
•
•

Het streven is een KCC in 2015. Dit is toch een keiharde wettelijke eis? Het KCC moet toch in
2015 operationeel zijn?
Wanneer krijgen we inventarisatie inzake KCC: wat hebben we al gedaan en wat moeten we
nog uitvoeren om te komen tot een KCC in 2015? Graag ook een financieel plaatje erbij.

5.

Blz. 12, #11
BWAO is bezig met opgelegde taakstelling. Uw opmerking: 'we moeten ons echter wel realiseren dat er
binnen de bestuurscie en GR besluiten worden genomen op basis van een meerderheid van stemmen'.
Logisch, maar de opgelegde taakstelling blijft daarmee toch onverminderd overeind staan? Dit is toch
door alle deelnemers van de GR afgesproken? Oftewel: wat wilt u nu duidelijk maken met deze
opmerking?

6.

Blz. 20, #P2.002
TRAP uitvoering in 2012 i.p.v. 2011. In de tabel staat onder jaartal 2011 een bedrag van - 34.000. Moet
er in deze tabel onder jaartal dan niet een bedrag van 34.000 staan? Uitvoering vindt immers in 2012
plaats. Dit heeft dan ook gevolgen voor de financiële stand najaarsnota 2011.

7.

Blz. 20, #P2.007
In de tabel staan bij P2.007 geen bedragen onder jaartallen 2011 en 2012.

8.

Blz. 23, # CJG
Centrum voor Jeugd en Gezin: het CJG verricht sinds eind 2010 een veelheid van taken, zowel
rechtstreeks in contact met de burger alsook netwerksamenwerking, PR enz. Is dit eerste jaar al te
vangen in cijfers qua contacten etc.? zo niet wanneer kunnen wij een evaluatie verwachten?

9.

Blz. 29, # P3.008
In de tekst staat een bedrag van EU 23.539. In de tabel staat een bedrag van EU 25.539. Welk bedrag is
juist?

10. Kulturhus Bredevoort

Gelden Kulturhus Bredevoort aanwenden voor ontwikkeling Kulturhus Dinxperlo. Twee
Kulturhusen voor de prijs van een zal niet lukken. Zelfs als Bredevoort geen Kulturhus zou

krijgen, zult u moeten investeren in brede school, update gebouw Ons Huis, sportzaal. Gaat u
in de toekomst geld vrij maken voor beide projecten? Hoe gaat u dat doen?
11. Kulturhus Bredevoort

Wat gaat u doen om de provinciale bijdrage van 3 ton voor Kulturhus Bredevoort veilig te
stellen?
Blz 40 Realisatie vervangen bedrijventerrein Bredevoort – Voorstel aan Raad Vervallen wat
betekent dit?

12. Blz. 41, #2
Welke nieuwe websiterichtlijnen?
Blz 43 Kunt U de Raad informeren wat de 65 aanbevelingen inhouden en welke effecten/conceqenties
dit heeft op deze afdeling?
13. Blz. 47, #Coördinatiekosten
In de tabel staan bedragen van EU 64.000 en EU 16.000 (samen EU 80.000). In toelichting staat een
budget van EU 90.000. Welke bedragen zijn juist?
14. Blz. 47, #P7.005
Onderzoek digitale ontsluiting van de begraafplaats administratie. Wat moeten we hier concreet bij
voorstellen?
15. Blz. 52,# P8.009
De doorgeschoven post van EU 133.195 staat niet in de tabel van blz. 51. Is dit juist?
Blz 52 Terug draaien storting reserve krimp, kunt U ons dit nader toelichten ?

