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Van de PvdA zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen.

Programma 1: Burger Bestuur en Veiligheid
Nr.
1

Partij
CU

Vraag
Pag. 9. Heeft het maximeren van de
leges voor rijbewijzen nog gevolgen
voor de jaarrekening /begroting?

Antwoord
De gemeente Aalten heft op dit moment € 41,50
voor de afgifte van een rijbewijs. Het is nog niet
bekend wanneer het maximum tarief ingaat, de
verwachting is per 1 juli 2012. In de
legesverordening 2012 is hier in zoverre op
ingespeeld dat het tarief van 2011 gehandhaafd
blijft. Verwacht wordt dat het in te stellen
maximum tarief ligt rond de € 36,00. Concreet ziet
het er naar uit dat de gemeente Aalten in 2012
waarschijnlijk rond de € 4.000,00 minder aan
leges voor rijbewijzen zal heffen.
Zie antwoord op vraag 1 voor wat betreft de
rijbewijzen. Er zijn geen wijzigingen in relatie tot
de afgifte van paspoorten, hiervoor geldt al enkele
jaren het maximum tarief.

2

GB

Programma 1 Leges
Voor het verstrekken van een
paspoort of rijbewijs zijn de tarieven
gemaximaliseerd. Heeft dit nog
financiële gevolgen voor de
vastgestelde begroting of is hier al
rekening mee gehouden?

3

CDA

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.

Onder het begrip sponsorbeleid vallen alle
verzoeken om subsidie en ondersteuning van
eenmalige activiteiten. Op het moment is dit
versnipperd over verschillende afdelingen; Publiek
(projectsubsidies), Omgeving (subsidies recreatie
& toerisme) en Bestuur (communicatie en PR).
Hierin willen wij één lijn trekken.

4

GB

Pag. 9. Programma 1 Sponsorbeleid.

Zie antwoord vraag 3.

Voor GemeenteBelangen is het nog
maar de vraag of sponsering als
communicatiemiddel steviger en
zakelijker moet worden ingezet. Wij
delen wel de mening van als we hier
actief aan mee gaan doen dat we er
eerst een gemeentelijk sponsorbeleid
moeten vast stellen. Is het landelijk
een vast gegeven dat gemeenten aan
sponsering doen? Is ook bekend wat
de economische en financiële
ervaringen zijn van bedrijven in
gemeente war sponsering plaats
vindt?
5

GB

Pag. 10. Programma 1 Gemeentelijke
Huisvesting.
Wanneer kunnen wij de uitkomsten
van de heroriëntatie van de
gemeentelijke organisatie
verwachten?

Op 22 november 2011 heeft de raad besloten in
te stemmen met de gewijzigde programmaindeling. De daaruit voortvloeiende wijziging van
de organisatie wordt gerealiseerd per 1 januari
2012. Ook in de komende jaren zullen er door o.a.
ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie
en samenwerking – binnen de bestaande
structuur - verdere aanpassingen nodig zijn.

3

6

CDA

7

PP

8

CDA

9

PP

10

CDA

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?
Blz. 10, punt 3: Wanneer is het
onderzoek naar het aantal
werkplekken gereed?

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 3112-2011 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?
Blz. 11, punt 6: Uit de tekst wordt niet
duidelijk waarom voor de
communicatie het stoplicht van
Oranje naar Groen gegaan is.
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.

Een deel van de uitkomsten van het MTO betreft
door medewerkers ervaren tekortkomingen in de
huisvesting. Het opheffen van deze
tekortkomingen houdt verband met de
vorderingen in het dossier van de huisvesting van
de gemeentelijke organisatie.
Er loopt een proef m.b.t. de mogelijkheden van
thuis werken, die in de loop van 2012 wordt
geëvalueerd. De organisatiewijziging per 1 januari
2012 wordt in de loop van 2012 verder
geïmplementeerd. In de komende jaren hebben
ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie
en samenwerking tevens invloed op de
huisvesting en het aantal werkplekken. De
doelmatige en adequate huisvesting van de
gemeentelijke organisatie heeft daarom onze
voortdurende aandacht.
Dit is een kwestie van interpretatie en
voortschrijdend inzicht. We kiezen in de
Najaarsnota voor de kleur groen, omdat er door
de gewijzigde economische omstandigheden
bewust voor gekozen is delen van het
communicatiebeleidsplan niet uit te voeren.

Zie antwoord vraag 8.

Deze ambities zijn opgenomen in het
Bestuursakkoord tussen het Rijk en de VNG.
Inventarisatie: de mogelijkheden hiertoe worden
onderzocht maar opgemerkt moet worden dat met
name de discussie rond de huisvesting een
vertragende factor is.
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11

PP

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?)

12

CDA

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?

13

PP

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?

Vanwege onze zorgen over het (tijdig) realiseren
van de taakstelling is gekozen voor de kleur
oranje.
Nee.

14

GB

Pag. 12.Programma 1 Kwalitatieve
Brandweerzorg
Welke mogelijkheden ziet u nog dat
bij het realiseren van de
bedrijfsvoeringdoor de gewijzigde
economische omstandigheden ook
nog de opgelegde taakstellende
bezuiniging binnen gehaald kan
worden?

Zie antwoord vraag 12.

15
a

GB
Pag. 13. Programma 1 punt 14
Handhaving.
Op welke wijze komt het
gemeentelijkhandhavingsplan tot
stand? Worden er jaarlijks prioriteiten
gesteld door het college en op welke
manier vindt de toetsing plaats?

Na vaststelling van de prioriteiten (in de afgelopen
jaren is primair ingezet op het thema veiligheid)
wordt met behulp van een softwarepakket de
beschikbare capaciteit zo effectief mogelijk
ingezet. Het uitvoeringsprogramma wordt via een
raadsmededeling aan de raad aangeboden.

Op welke wijze wordt er invulling
gegeven aan het toezicht houden bij
de stationsomgeving? Er zijn toch
geen toezichthouders 24.00 uur per
dag aanwezig?

Inderdaad zijn geen toezichthouders 24 uur per
dag aanwezig bij de stationsomgeving. Het is ook
niet zo dat tijdens werktijden een medewerker van
het team Integrale Handhaving continue aanwezig
is bij de stationsomgeving. Er wordt gezocht naar

15
b.

Er kan geen antwoord worden gegeven op de
vraag hoeveel contacten nu al kanaalafhankelijk
worden afgehandeld, deze informatie is niet
beschikbaar. Over de implementatie van de
Midoffice kan worden gezegd dat in 2012 is
gerealiseerd dat er een nieuwe
binnengemeentelijke gegevenshuishouding tot
stand is gekomen. Hierdoor zijn de mogelijkheden
om met name de digitale dienstverlening verder
uit te breiden toegenomen, deze zullen in 2012
verder in gang worden gezet.
De taakstelling blijft overeind v.w.b. het besluit
van de raad van de gemeente Aalten. Als de visie
van de raad van de gemeente Aalten niet of niet
geheel gedeeld wordt door andere BWAO
gemeenten is het realiseren van de taakstelling
afhankelijk van de stemverhouding in de
bestuurscommissie.
Andere BWAO gemeenten hebben andere
taakstellingen afgegeven. Het cluster BWAO is
gevraagd een ‘bezuinigingsdocument’ aan te
bieden aan de bestuurscommissie.

5

mogelijkheden om het toezicht uit te breiden.

16

PP

Blz. 14, P1.001, welk blokje tekst is
juist?

Beide zijn juist. Het eerste blokje tekst gaat over
pensioen wethouders, het tweede over wachtgeld
wethouders.

17

GB

Pag. 14. Programma 1 punt P1.003
Wilhelminaschool
Voldoet de Wilhelminaschool op dit
moment weer aan de
veiligheidseisen? Zo niet wanneer
komt dit in orde?Heeft deze
beveiliging ook te maken met de
ontwikkeling van een Klant Contact
Centrum?

De Wilhelminaschool voldoet na plaatsing van de
DocuDistri aan de veiligheidseisen voor wat
betreft de afgifte van de waardedocumenten
(reisdocumenten en rijbewijzen). Daarnaast is de
beveiliging voor de gehele locatie op orde
gebracht. Bij de aanschaf van de DocuDistri is
ingespeeld op de ontwikkeling van een Klant
Contact Centrum.

18

PP

Het resultaat van de audit van het Ministerie van
BZK is aanleiding geweest om tot de aanschaf
van een opslag- en distributiesysteem over te
gaan. Deze aanschaf is gedaan zonder dat
daarvoor krediet is gevraagd aan de raad. De
uitkomst van de audit liet de noodzaak zien snel
tot actie over te gaan. Voor wat betreft de kosten
voor het onderhoud wordt opgemerkt dat later
bleek dat hiermee geen rekening was gehouden.

19

CU

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?
Pag.15. Brandweer: 1. Is dit alleen
een vervroeging/verschuiving van
uitbetalingen of is dit ook een
verkapte vorm van verhoging van de
kosten. 2. Is er al meer duidelijkheid
over de aanschaf/uitbreiding van het
materiaal zoals onlangs is gemeld en
zijn deze bedragen ook al
opgenomen of worden wij nogmaals
verrast?

1. Het is een eenmalig effect van de verschuiving
van kwartaal- naar maandbetaling.
2. Hierover is op dit moment geen nieuws te
melden. We houden u op de hoogte.

6

Programma 2: Heerlijk groen wonen
Nr.
20

Partij
GB

Vraag
Pag. 17. Programma 2 Baakse Beek
Veengoot
Is het een gemeentelijke taak en
landelijkbeleid om tijd, dus geld,
beschikbaarte stellen voor projecten
die de natuurkwaliteit moeten
verhogen? Of zijn de projecten in
gegeven in het kader van recreatie?

21

GB

Pag. 19. Programma 2 Klimaat en
energie
Wat is de conclusie/bedoeling van het
geschrevene onder punt 11 klimaat
en energie? Heeft de gemeente
meegedaan aan de cursus Het
Nieuwe Rijden zo ja waren de
effecten in meetbaar?

22

PP

23

PP

Per 1-1-2012 wordt gratis grof
tuinafval opgehaald?? Staan hiervoor
lasten in de begroting en hoeveel
gaat dit kosten?
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?

24

PP

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?

25

CDA

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.

Antwoord
Ons belang om ambtelijke capaciteit beschikbaar
te stellen is het realiseren en tot uitvoering
brengen van onze beleidsdoelen. Participatie in
dit project biedt kansen om dit versneld en
voordeliger te realiseren. Zowel op het gebied
van natuurontwikkelingen en versterking
landschappelijke kwaliteit (LOP) en versterken en
benutten recreatieve kansen en mogelijkheden
(Beleidsnota Recreatie en Toerisme)
De gemeente heeft meegedaan aan de cursus
Het nieuwe rijden (training rijstijl en theorie).
Onderdeel van Het nieuwe rijden is het letten op
zuinig rijden en anticiperen. Hierdoor wordt het
brandstofverbruik lager en worden ook de
onderhoudskosten, bijvoorbeeld door slijtage aan
banden en remmen, teruggedrongen. Effecten
van de cursus zijn pas meetbaar wanneer jaren
met onderhoudskosten/brandstofkosten naast
elkaar worden gelegd.
Het is de bedoeling in 2012 twee keer grof
tuinafval (GTA) in te zamelen. Voor de aanbieder
is dat gratis. In de begroting is hiervoor een
bedrag van 50.000 euro opgenomen.
Nee. Het geld wordt door de provincie Gelderland
beschikbaar gesteld onder bindende
voorwaarden. Een van die voorwaarden is dat
slechts 1/3 van de gemaakte kosten als subsidie
kan worden uitgekeerd en dat voor het geld
(€150.000,-) 300 woningen beter geïsoleerd
moeten worden.
Er zijn flink wat initiatieven gehonoreerd. Daarmee
is de doelstelling gehaald: dus stoplicht op groen.
Dit jaar is de subsidieaanvraag Barlo – ’t Klooster
ingediend en gehonoreerd door de Provincie,
waarmee het mogelijk is 20 initiatieven tot
uitvoering (2011-2012) te brengen.
Wij zijn tevreden over de uitvoering van het LOP
en met de behaalde resultaten ondanks
knelpunten die ontstaan als gevolg van de
afhankelijkheid van co-financiering (mn Provincie
en hun bezuinigingsopgave).
Vooraf wordt duidelijk met geïnteresseerden
afgestemd wat mogelijkheden en voorwaarden
zijn en als deze passen dan volgt verdere
begeleiding op eigen verzoek. Verplichting is niet
aan de orde.
Onder 2012 zijn de posten gespecificeerd
opgenomen voor een totaalbedrag van € 34.000.
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26

PP

Blz. 21, P2.004: Betekent het
doorschuiven van gelden mbt
Bans/Slok ook minder activiteiten in
de hele projectperiode?

27

PP

Plannen Bekendijk ernstig vertraagd,
oorzaak en hoe nu verder?

28

PP

Blz 21.007: Is hier € 65.000 aan
subsidie misgelopen. Hoe had dat
voorkomen kunnen worden?

29

CDA

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

30

VVD

31

PP

In de tekst wordt melding gemaakt
van € 65.000,-- terugbetaling. In de
opstelling is deze post van € 65.000,-niet meegenomen. Heeft dit te maken
dat deze post geen invloed heeft op
het resultaat voor 2011?
Hofstraat, haalt u de deadline van 3112, zo niet hoe dan verder in 2012?

Nee. Ook in 2012 wordt verder gegaan met het
uitvoeren van de projecten zoals omschreven in
het Klimaatprogramma 2009 – 2012. Deze
verschuiving vindt plaats om het niet gelabelde
geld tot en met 2012 te behouden voor het
uitvoeren van de klimaatprojecten
Wij hebben eveneens geconstateerd dat deze
plannen niet tot ontwikkeling komen. De
economische crisis laat ook in Bredevoort zijn
sporen na. Het is echter aan de ontwikkelende
partijen om dit project te realiseren. Onze
instrumenten om regulerend op te treden zijn
echter beperkt.
Dit had door de gemeente niet voorkomen kunnen
worden. De gemeente faciliteert alleen maar
tijdens dit proces. In de subsidiebeschikking is als
voorwaarde opgenomen dat de ontwikkelaar voor
1 juli 2010 moest starten met de
bouwwerkzaamheden. Er is voor 1 juli 2010 niet
gestart met de werkzaamheden dus vordert
Agentschap NL het subsidiebedrag terug.
Deze terugbetaling heeft geen consequenties
voor onze exploitatie. De subsidie stond op de
balans geparkeerd als een ontvangen bedrag met
een specifieke bestemming.
Ja, dit betreft een subsidie post met een
zogenaamde specifieke bestemming.

Tot 30 november 2011 kunnen geïnteresseerden
een bod uitbrengen voor de herontwikkeling
rijksmonument Hofstraat.
Voor 31 december 2011 neemt het college een
besluit over het project Hofstraat 14.

8

Programma 3: Betrokken Zorg en Samenleving
Nr.
32

Partij
CDA

Vraag
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?

Antwoord
Ja, de eerste resultaten zijn zeker inzichtelijk.
Voor het tweede kwartaal van 2012 staat een
evaluatie van het CJG gepland. Uiteraard zijn wij
bereid om de uitkomsten van deze evaluatie aan
de raad te verstrekken.

33

PP

Blz 23, CJG: Heeft de raad het
werkplan 2011-2012 ter inzage
gehad?

Nee. Uiteraard kan dit plan worden verstrekt
indien de raad dit wenselijk acht.

34

PP

Blz 24, pag 6.: Mag
zwangerschapsverlof reden zijn voor
het stilleggen van
beleidsontwikkeling?

Het opstellen van deze beleidsontwikkeling is een
specialistische klus die niet zo maar door een
andere medewerker dan onze beleidsmedewerker
Jeugd uitgevoerd kan worden. Ondanks een
beperktere formatie zal raadsbesluitvorming over
dit onderwerp op zijn hoogst een beperkte
vertraging van enkele maanden opleveren.

35

PP

Blz. 28, P3.002: Hoe wordt op dit
moment de begeleiding van
vluchtelingen, statushouders,
inburgeraars uitgevoerd?

De maatschappelijke begeleiding voor deze
doelgroep wordt nu nog door de Stichting
Integratie Nieuwkomers (SIN) uitgevoerd..

36

CU

Pag. 28. Sociaal cultureel werk. Is er
over nagedacht om de vrijkomende
ruimte bij het sociaal cultureel werk
zelf te gaan gebruiken als loket
functie in plaats van zelf ruimte te
huren in het oude
gemeentehuis(WSD) voor
loketruimte? Mogelijk is dan
budgettair neutraal te werken?

De mogelijkheid om diensten van gemeente en
Figulus te combineren, wordt bij gelegenheid
zeker overwogen. (Kwaliteit van) dienstverlening
staat daarbij voorop, kostenbesparing kan
daarvan een positief neveneffect zijn. Denk hierbij
aan het onderbrengen van de uitleen van
hulpmiddelen bij Figulus vanuit hun accommodatie in Dinxperlo. Of een dergelijke combinatie ook mogelijk is voor de huidige gemeentelijke dienstverlening vanuit het voormalige
gemeentehuis (paspoorten, rijbewijzen) is vanuit
veiligheidseisen wellicht niet handig. De
veiligheids- en ict-eisen zijn dermate hoog, dat de
dienstverlening Burgerzaken niet kan worden
verplaatst, anders dan na aanzienlijke investeringen.

9

37

PP

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?

Op dit moment worden de voorbereidingen
getroffen voor een nieuwe meerjarige
budgetsubsidie-overeenkomst met Figulus. Deze
kan, binnen de door de raad vastgestelde
beleidslijnen en budgettaire mogelijkheden, op
grond van de Algemene Subsidieverordening
Aalten 2011, overigens door ons college worden
vastgesteld. Uiteraard zullen wij u over de
uitkomsten hiervan op de daarvoor geëigende
wijze informeren. Om Figulus de mogelijkheid te
geven haar nieuwe maatschappelijke taken, op
basis van “welzijn nieuwe stijl” op het terrein van
zorg, jeugd en vrijwilligers, daadwerkelijk vorm te
kunnen geven, dient men over voldoende
ruimtelijke mogelijkheden te beschikken om deze
op locatie aan te kunnen bieden. Zo heeft men
bijv. inmiddels ook de uitleen van hulpmiddelen
van de gemeente over kunnen nemen. Overigens
heeft men de inspanningsverplichting op zich
genomen in deze publieke baliefunctie samenwerking te zoeken met andere maatschappelijke
partners, waarmee het overgrote deel van de
huursom op termijn weer inverdiend kan worden.
Efficiënte en effectieve inzet van de beschikbare
vierkante meters wordt daarmee gegarandeerd.

38

CDA

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?

€ 25.539

10

Programma 4: Aalten Educatief
Nr.
39

Partij
PP

Vraag
Blz. 33, P4.001: Had de tijdelijke
huisvesting van de ’t Welink niet in
het investeringskrediet moeten
worden opgenomen?

Antwoord
Nee, deze kosten mogen niet geactiveerd worden.

40

GB

Pag.33. Programma 4 P4.002
Leerlingenvervoer
Het leerlingenvervoer wordt
Europees aanbesteed. Dit zullen we
gezin de richtlijnen wel verplicht zijn?
De uitkomsten van deze
aanbesteding roept nogal eens
vragen op m.b.t. tot de uitvoering van
de werkzaamheden? Als er klachten
zijn worden deze door u
geregistreerd en wat wordt er mee
gedaan? Bent u tevreden met de
decentralisatie van de uitvoering van
het leerlingenvervoer?

Wij zijn inderdaad wettelijk verplicht dit Europees
aan te besteden. Dat doen wij al meerdere jaren
samen met andere gemeenten. Wij laten ons
daarbij assisteren door een externe adviseur. Het
leerlingenvervoer verloopt al jaren tot volle
tevredenheid van de (ouders van) leerlingen en
de gemeenten. Het aantal klachten is nihil.
Dat er bij uitvoering in andere gemeenten minder
goede ervaringen zijn heeft wellicht iets te maken
met de voorbereiding, waarbij geen externe
adviseur was betrokken.

11

Programma 5: Ontspanning en Toerisme
Nr.
41

Partij
CDA

Vraag
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?

Antwoord
Het is niet zo dat het budget dat begroot stond
voor het Kulturhus Bredevoort nu alleen bestemd
is voor het initiatief in Bredevoort. Dit budget is nu
bestemd voor de ontwikkeling van Kulturhusen in
de brede zin van het woord. Uiteraard zullen wij u,
zoals gebruikelijk, vragen om eventueel
benodigde middelen in dit kader – of deze nu
nodig zijn om de ontwikkeling van een Kulturhus
in Bredevoort te faciliteren of bedoeld zijn voor de
in uw vraag geschetste ontwikkelingen – via een
raadsvoorstel beschikbaar te stellen.

42

CDA

43

VVD

De portefeuillehouder gaat hiertoe op korte termijn
– samen met een vertegenwoordiging van de
Stichting Kulturhus Bredevoort – in gesprek met
de provincie Gelderland.
Uw stelling klopt. Wij gaan vooralsnog uit van een
nadeel voor 2012 van indicatief €170.000.

44

PP

Kulturhus Bredevoort
Wat gaat u doen om de provinciale
bijdrage van 3 ton voor Kulturhus
Bredevoort veilig te stellen?
P5.002 Zwembad ’t Walfort
Aangezien de aanbesteding is
afgeblazen is besloten de
overeenkomst met Optisport voor ’t
Walfort met één jaar te verlengen. Dit
betekent ons inziens dat voor het jaar
2012 met een nadelige post rekening
dient te worden gehouden die nu niet
apart wordt begroot. Klopt deze
stelling en wat zijn globaal de
financiële consequenties voor de
meerjarenbegroting in schijf 2012?
Pag 35, punt 4: Zijn de resultaten van
de schouw gemeentelijke
buitensportaccommodaties bekend
en vooral: welke gevolgen heeft dat?

45

PP

Pag 37, punt 3: Wat is nu precies de
stand van zaken tav Aladnahal (ook
de verzoeken tot aankoop van bijv.
Bovo)

46

CU

Pag.37. Welk bedrag aan subsidie
wordt er voor het jaar 2011 verwacht
in het kader van Sport Lokaal
Samen?

De resultaten van de schouw zijn bekend en
geven ons inzicht in de huidige staat van de
buitensportaccommodatie en aandachtspunten in
de toekomst voor het onderhoud. Hacron geeft in
het rapport aan dat de gemeentelijke
buitensportaccommodaties op dit moment
allemaal voldoen aan de geldende normen.
Het rapport leidt in die zin dan ook niet tot
onvoorziene uitgaven gedurende de lopende
contactperiode (t/m 2012).
Het college heeft de bestekken voor de uitvoering
van de bouwkundige werkzaamheden, de
installatietechnische werkzaamheden en de
inventaris vastgesteld. In de periode tot en met
januari 2012 worden de aanbestedingsprocedures
doorlopen. Het is ons streven om u in maart 2012
met een raadsvoorstel te vragen het benodigde
krediet beschikbaar te stellen.
€15.750. De verwachting is dat we in 2011 €1.500
aan kosten hebben die door deze subsidie gedekt
worden. Het overige deel ad €14.250 wordt in
2012 ingezet.
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Programma 6: Economische Motor
Nr.
47

Partij
CU

Vraag
Pag.39/41. Kan nader omschreven
worden waarom het stoplicht op rood
staat? Komt dit alleen door de
genoemde punten of zijn er meer
ontwikkelingen die op dit punt niet of
onvoldoende worden uitgevoerd (ik
denk hierbij aan het centrumplan of
Hofstraat of nog andere
ontwikkelingen).

Antwoord
Van de twee geplande specifieke acties is nu
bekend dat deze in 2011 niet worden gehaald. Dan
is het stoplicht dus Rood.

48

PP

Er komt geen revitalisering bedrijven
terrein het Broek. Wat nu met de
panden hoek Industriestraat
/Nijverheidsweg (oude Koala) en de
leegkomende panden Hameland?

49

CDA

Blz 40 Realisatie vervangen
bedrijventerrein Bredevoort – Voorstel
aan Raad Vervallen wat betekent dit?

Wij stimuleren waar mogelijk de match tussen
ruimtevragers en ruimte-aanbieders, zonder op de
stoel van de makelaar te gaan zitten. Indien een
mogelijke nieuwe invulling niet binnen bestaande
kaders mogelijk is zullen wij waar mogelijk
faciliteren, bijvoorbeeld door middel van
vergunningen.
Achter dat punt staat: gereed> motie.
Vervallen betreft de Economische visie.

50

GB

Pag. 40. Programma 6 punt 11
Blauwe Meer/de Rietstap
Is onze constatering juist dat het
college niet veel haast maakt met de
plannen/gesprekken voor de
omgeving Blauwe Meer en de
Rietstap. Wij vinden dat spoedig met
de revitalisering van dat gebied
begonnen moet worden. Wanneer
worden de plannen aan ons voor
gelegd?

51

CDA

Blz. 41, #2
Welke nieuwe websiterichtlijnen?

Wij hebben aangegeven dat wij, hoewel van geen
grote revitaliseringsopgave voor bedrijventerrein De
Rietstap gebleken is, het gebied omgeving Blauwe
Meer nader onder de loep willen leggen. Zodra het
plan van aanpak is opgesteld zal meer bekend zijn
over de planning. Een eventueel revitaliseringsplan
is zeer afhankelijk van wensen, mogelijkheden,
kosten, beschikbare middelen en de wil om te
investeren zowel bij ondernemers als bij de
gemeente. We zijn erg afhankelijk van eigenaren
en ook speelt nog de visie vanuit de Denktank
Dinxperlo waarbij wellicht ook een visie voor dit
gebied aan de orde is.
De overheid heeft webrichtlijnen ontwikkeld voor de
bouw van duurzaam toegankelijke websites. Als
deze richtlijnen worden toegepast zijn de websites
optimaal toegankelijk voor gebruikers van minder
gangbare apparatuur en browsers, maar ook voor
mensen met functiebeperkingen, zoals visueel
gehandicapten. Bovendien waarborgen de
richtlijnen een goede weergave op de nieuwste
apparatuur, zoals iPads, mobiele telefoons e.d.
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52

53

VVD

VVD

P6.001 Bedrijfscontacten
Gelet op de personele invulling is in
2011 geen prioriteit meer gegeven
aan de bedrijfscontacten. Wij nemen
aan dat dit alleen voor het jaar 2011
van toepassing was en dat voor
komende jaren er wel weer prioriteit
gegeven wordt aan bedrijfscontacten.
Dit met het oog op het binnenhalen
van nieuwe werkgelegenheid. Onze
fractie is ook ter ore gekomen dat een
plaatselijk verzekeringskantoor een
nieuw kantoorgebouw wil bouwen,
doch hier ruimtelijk ordening barrières
worden opgeworpen?
P6.004 Bijstellen budget
stationsgebouw
Betreft dit een foutje, bedankt?

Zoals we bij de algemene beschouwingen over de
begroting 2012 al hebben aangegeven heeft de
gemeente geen accountmanager in dienst die actief
acquistitiebeleid voert. Bij de schriftelijke vragen
over de begroting 2012 zijn wij ook al ingegaan op
de rol van onze bedrijfscontactfunctionaris.
Er zijn inderdaad contacten over de nieuwbouw van
een kantoorgebouw. Onze voorkeur gaat daarbij uit
naar het benutten van bestaande bebouwde
locaties in het dorp (die vragen om herinvulling)
boven het invullen van een groen/nog onbebouwd
terrein. Op deze wijze willen wij een
kwaliteitsimpuls geven aan terreinen en/of
gebouwen, die in de loop van de tijd hun functie
hebben verloren.
In de najaarsnota van 2010 is met € 170.000
rekening gehouden voor het opknappen van het
Stationsgebouw. Bij deze berekening was er van
uitgegaan dat de BTW gecompenseerd kon
worden.
Dit is echter niet mogelijk omdat het een gebouw
betreft die niet gebruikt wordt voor de huisvesting
van het ambtelijk apparaat. Gelukkig viel het
opknappen wat lager uit en daardoor ook de BTW.
De kosten vallen daardoor circa € 26.000 hoger uit.
De dekking hiervan vindt net als de rest van het
budget plaats uit de algemene reserve.
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Programma 7: Ruimte Beheer
Nr.
54

Partij
CDA

55

PP

56

GB

57

PP

58

CDA

59

CDA

60

GB

Vraag
Blz 43 Kunt U de Raad informeren
wat de 65 aanbevelingen inhouden
en welke effecten/conceqenties dit
heeft op deze afdeling?
Pag 44, punt 2: Hoe moet de
mislukking proef afsluiting centrum,
debacle proef Markt beoordeeld
worden in stoplichttermen?

Pag. 44. Programma 7
Verkeersbeleid
Kan het college de toezegging doen
dat eind volgend jaar de
harmonisatie van 60 km
wegen/zones voor heel de gemeente
is afgerond?
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?
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?
Blz. 47, #P7.005
Onderzoek digitale ontsluiting van de
begraafplaats administratie. Wat
moeten we hier concreet bij
voorstellen?

Pag. 47. Programma 7 Verbeteren
dienstverlening begraafplaatsen
Er wordt een verbeterplan op gesteld
om de dienstverlening op de
begraafplaatsen te verbeteren. Dit
ondersteunen wij van harte. M.b.t.
het onderhoud heeft
GemeenteBelangen de volgende
vraag: Gelden voor het onderhoud
van de oude begraafplaats aan het
Kerkhofplein in Dinxperlo dezelfde
criteria dan voor de andere
begraafplaatsen in onze gemeente
waaronder het Welinkbos? Hoe
wordt omgegaan met de
verwildering, van de begroeiing, die
plaatsvindt op de oudere graven?

Antwoord
Over het algemeen zijn dit punten in het kader
van bedrijfsvoering. Ook zijn personele
consequenties benoemd en hiermee heeft het een
vertrouwelijk karakter binnen de organisatie.
De proef met de verplaatsing van de weekmarkt is
niet mislukt maar de uitslag is zodanig dat er
overleg komt met de besturen van de
marktkooplieden en de FAM over de voortgang.
Het doel is nog steeds om de weekmarkt te
verplaatsen naar het centrum.
In de programmabegroting 2012, die net is
goedgekeurd, staat dat wij dit gaan doen in 2012.

Het project loopt volgens plan. Het uitgangspunt
dat het de gemeente geen geld kost bestaat nog
steeds en wij hebben geen reden om daar aan te
twijfelen. Na afronding van het project volgt een
afrekening van vergoeding voor straatwerk en
toezicht.
€ 80.000

Dit betreft een punt uit het verbeterplan Werken.
Wij gaan bekijken of het mogelijk is om de
begraafplaatsadministratie digitaal te raadplegen
via een informatiezuil op de begraafplaats zelf. De
informatie is dan beschikbaar gedurende de
opening van de begraafplaats en niet alleen als
de beheerder aanwezig is.
Er is een projectgroep bezig met de
begraafplaatsen. Wij verwachten in de raad van
februari 2012 een startnotitie aan te bieden.
Overigens gelden voor alle begraafplaatsen die in
gebruik zijn uiteraard dezelfde criteria voor het
onderhoud.
Wij spreken nabestaanden erop aan als
verwildering van oude graven te erg wordt. Mocht
dat niet lukken dan plegen wij zelf wat onderhoud
zodat de overlast voor naastliggende graven
zoveel mogelijk wordt beperkt.
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61

PP

Ondanks niveau sober zijn er veel
klachten van burgers over onderhoud
openbaar groen. Hoe gaat de
gemeente dit oplossen?

Momenteel wordt een algemeen groenbeleidsplan
opgesteld dat in februari aan de raad wordt
voorgelegd. Dan kan de raad beslissen op welke
wijze wij verder gaan met het onderhoud van
openbaar groen.
Het is niet ondanks niveau sober maar dankzij
niveau sober dat er af en toe klachten van burgers
binnen komen. Bij onderhoudsniveau sober hoort
nu eenmaal en beperkt aantal klachten.
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Programma 8: Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Nr.
62

Partij
PP

63

PP

Vraag
Punt 2: Denkt u na over een
eventuele versimpeling van de
rapportage met name kijkend naar de
werkdruk voor personeel?
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?

64

CU

65

VVD

66

CDA

67

CDA

Antwoord
Ja, deze najaarsnota is ons nog te uitgebreid en
(financieel) gedetailleerd. Wij streven naar een
beknopte en informatieve tussentijdse nota voor
de raad.
Er is geen directe aanleiding om aan te nemen
dat het aantal bezwaarschriften gaat toenemen.
Dit hebben wij echter niet in de hand. De burger is
en blijft kritisch.
De lagere OZB opbrengst als gevolg van
waardecorrecties bezwaarschriften bedraagt over
2011 ca. € 5.000. Bij een 0,1% stijging gaat het
dan om uiterst globaal € 1.000.

Pag.51/55 Kan iemand mij uitleggen
wat het verschil is tussen de
aframing van de stelpost voor
vervangingsinvesteringen voor de
jaren 2013-2015 van 50.000 euro en
het gelijktijdig weer op nemen van
een zelfde bedrag met dezelfde
omschrijving op de post overhead op
pagina 55.
P8.002 Voordeel financieringtekort
Er wordt een voordeel behaald van
ca. € 460.000 op het
financieringstekort. Een groot deel is
veroorzaakt door het later doorgang
vinden van investeringen naar het
jaar 2012. Zal er voor het jaar 2012
ook een substantieel voordeel
behaald kunnen worden als gevolg
van het doorschuiven van
investeringen?
Blz. 52,# P8.009
De doorgeschoven post van EU
133.195 staat niet in de tabel van blz.
51. Is dit juist?

Stelposten worden geraamd op het onderdeel
Algemene Baten en Lasten. Dan is er nog geen
specifieke bestemming aangehangen. Nu wordt
het krediet voor de investeringen van het
materieel voor Werken verhoogd. De
kapitaallasten nemen toe. Deze kosten zijn
specifiek aan overhead toe te rekenen. Vandaar
dat ze op overhead geraamd worden. De dekking
vinden we in de post vervangingsinvesteringen.
In de begroting 2012 is met dit effect al zo goed
mogelijk rekening gehouden. Wij verwachten dus
in 2012 geen groot voordeel.

Blz 52 Terug draaien storting reserve
krimp, kunt U ons dit nader toelichten
?

Dit betreft het bedrag (€3.000.000) dat in de nota
reserves en voorziening is genoemd. Het blijkt nu
dat de reserve bouwgrond niet toereikend is om
dit bedrag te onttrekken. Heeft te maken met de
overloop naar 2012. In 2012 komt de reserve
krimp wel weer op de benodigde € 3.000.000 uit.

Ja.
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Overige vragen
Nr.
68

69

Partij
PP

PP

70

CU

71

CU

Vraag
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?
Pag. 70. Ophoging kosten Hacron
onderhoud sportvelden. De laatste
twee jaar zijn er juist veel sport
terreinen geprivatiseerd (dus
onderhoud voor eigen rekening) en
de kosten worden bij de gemeente
verhoogd. Hoe zit dit?
Pag. 71. Post P2.721 en P7.722
klopt hier de beschrijving? De pot is
nog gevuld en wordt nog meer
gevuld en bij de andere wordt de pot
die al laag is nog meer geleegd door
ook nog een storting te doen in de
reserve. Of lees ik dit echt verkeerd?

Antwoord
Wat wij hiermee aangeven is dat de getroffen
voorziening voor dubieuze debiteuren voldoende
lijkt. Of het met de crisis in Aalten meevalt, moet
in breder perspectief bekeken worden.

Dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Dit betreft een correctie op het onderhoud van de
Hacron. Het voordeel van privatisering van AZSV
hier op was € 49.000. Hiervan was 10% (€ 4.900)
echter al als voordeel ingeboekt. Dit is nu weer
rechtgetrokken.

Zowel de baten als lasten voor afval en riolering
verlopen budgettair neutraal in de begroting en
voor beide onderdelen is er een egalisatiereserve.
De kosten van afval vallen hoger uit, daarom
wordt de onttrekking aan de reserve hoger. Bij
riolering zien we dat de kosten lager zijn. Het
uitgangspunt in de primitieve begroting was dat er
wordt onttrokken aan de reserve. Doordat de
kosten nu lager zijn, wordt de onttrekking aan de
reserve ook lager.
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