Secretariaat fractie: Gerrit Migchelbrink
Oosterkerkstraat 14, 7121 AK Aalten
Telefoon: 0543-475864
E-mail: fractie@progressieve-partij.nl

Onderwerp: Vragen najaarsnota.
Programma 1
Blz. 10, punt 3: Wanneer is het onderzoek naar het aantal werkplekken gereed?
Blz. 11, punt 6: Uit de tekst wordt niet duidelijk waarom voor de communicatie het stoplicht van
Oranje naar Groen gegaan is.
Blz. 11, punt 8: Kan iets specifieker aangegeven worden hoe de stand van zaken is (bijv. hoeveel %
van de contacten wordt nu al kanaalonafhankelijk afgehandeld, hoever is de implementatie van
Midoffice?)
Blz 12,punt 11. Waarom is het stoplicht van groen naar oranje gegaan. In het blad “Signaal op veilig”
van oktober 2011 verklaart de clustercommandant dat hij voor eind 2011 wil aangeven wat de
bijdrage van het cluster aan de bezuinigingen kan zijn; dat geldt trouwens ook voor de vorming van
één uitruksysteem. Is deze informatie ontvangen?
Blz. 14, P1.001, welk blokje tekst is juist?
P1.003 Docudistri. Dit is voor ons een onduidelijk stukje. Wordt hier een investering gedaan zonder
dat er krediet is gevraagd aan de raad? Zijn de kapitaalslasten wel opgenomen in 2012, niet in 2011,?
Betekent dat dat dit systeem al is aangeschaft in 2011; Past dit binnen een beleidsnota of
investeringsplan? Waarom moet nu nog de kosten onderhoud opgenomen worden?
Programma 2: Heerlijk Groen Wonen
Blz. 19, punt 13: Wat is de reden dat het stoplicht bij LOP van oranje naar groen gegaan is, waar blijkt
dat uit de tekst? LOP, dit loopt nu aantal jaren, voldoet dit aan de gestelde verwachtingen? Nu wordt
begeleid op verzoek, kan dit een verplichting worden?
Blz. 21, P2.004: Betekent het doorschuiven van gelden mbt Bans/Slok ook minder activiteiten in de
hele projectperiode?
Blz 21.007: Is hier € 65.000 aan subsidie misgelopen. Hoe had dat voorkomen kunnen worden?
1. Hofstraat, haalt u de deadline van 31‐12, zo niet hoe dan verder in 2012?
2. Per 1‐1‐2012 wordt gratis grof tuinafval opgehaald?? Staan hiervoor lasten in de begroting en
hoeveel gaat dit kosten?
3. Subsidies energie besparende maatregelen, in 2010 € 45.000,‐ uitgekeerd, nu nog te vergeven
€150.000,‐ kan de bijdrage dan niet verhoogd worden, zodat meer mensen mee doen?
4. Plannen Bekendijk ernstig vertraagd, oorzaak en hoe nu verder?
Programma 3
Blz 23, CJG: Heeft de raad het werkplan 2011‐2012 ter inzage gehad?
Blz 24, pag 6.: Mag zwangerschapsverlof reden zijn voor het stilleggen van beleidsontwikkeling?
Blz. 28, P3.002: Hoe wordt op dit moment de begeleiding van vluchtelingen, statushouders,
inburgeraars uitgevoerd?
Blz 28, P3.004 Kan er een keer (via een raadsmededeling, hoeft niet nu) een helder overzicht van de
verhouding met Figulus komen: wat zijn de (budget)overeenkomsten, wat zijn de taken, wat zijn de
kosten, is Figulus partner of huurder van het Kulturhus enz. Is de ruimte van de v.m. bibliotheek
werkelijk nodig of wordt hier een financieel probleem van de verhuurder opgelost?
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Programma 4
Blz. 33, P4.001: Had de tijdelijke huisvesting van de ’t Welink niet in het investeringskrediet moeten
worden opgenomen?
Programma 5:
Pag 35, punt 4: Zijn de resultaten van de schouw gemeentelijke buitensportaccommodaties bekend
en vooral: welke gevolgen heeft dat?
Pag 37, punt 3: Wat is nu precies de stand van zaken tav Aladnahal (ook de verzoeken tot aankoop
van bijv. Bovo)
Programma 6
1. Er komt geen revitalisering bedrijven terrein het Broek. Wat nu met de panden hoek Industriestraat
/Nijverheidsweg (oude Koala) en de leegkomende panden Hameland?

Programma 7: Ruimte beheer
Pag 44, punt 2: Hoe moet de mislukking proef afsluiting centrum, debacle proef Markt beoordeeld
worden in stoplichttermen?
Pag 47, P7,001: Ons is altijd voorgehouden dat de aanleg van glasvezel de gemeente geen geld kost.
Kan na afronding van het project of desnoods tussentijds daar een onderbouwing voor komen?
1. Ondanks niveau sober zijn er veel klachten van burgers over onderhoud openbaar groen. Hoe gaat
de gemeente dit oplossen?

Programma 8: Financiering
1. Punt 2: Denkt u na over een eventuele versimpeling van de rapportage met name kijkend naar de
werkdruk voor personeel?
2. Punt 5: Verwacht u de komende jaren een toename in de bezwaarschriften WOZ? En wat zijn de
bijhorende kosten bij een 0,1% stijging zoals u aangeeft ongeveer?
Balans
1. U geeft aan dat er dubieuze debiteuren zijn vanuit de WMO en belastingdebiteuren en verwacht
dat dit minder of gelijk zal blijven. Geeft u daarmee aan dat het in Aalten meevalt met de crisis? Kunt
u dit nader onderbouwen?
A4 tje
1. Wat gaat u met het eventueel positief saldo 2011 doen?
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