Technische vragen Najaarsnota 2019
Programma 1
Pagina 8 Juridische kwaliteit
Het stoplicht staat onverminderd op groen. Mogen wij hieruit constateren dat er sprake is van
tijdigheid reacties / beroep bij j procedures, handhaving en opvordering dwangsommen?
Pagina 10 Veiligheidsregio
Wanneer mogen wij beantwoording op de onderzoeksvraag “gevolgen van de ligging aan de
landsgrens?
“De veranderkosten zijn mogelijk te dekken vanuit het positieve jaarresultaat over 2019, als het
bestuur hier te zijner tijd voor kiest”
Welke andere keuzes heeft het bestuur in deze nog meer?
P1.0003 Ontvangen rente personeelshypotheken
De rente-inkomsten dalen met € 30.000 als gevolg van aflossing en vormen een nadeel.
Dit is toch budgettair neutraal? Wij lossen toch ook extra af onze leningen.
Programma 2
Pagina 17 P2 0010 Eikenprocessierups
De kosten stijgen ieder jaar. Waarom de begroting 2020 uit prudentiële overwegingen
niet reeds nu opplussen?

Programma 3
Pagina 19 / nr. 8. Verder vormgeven en versterken van het cultuuraanbod in de gemeente
Het verkeerslicht bij dit onderwerp staat op groen terwijl er meer dan 4 maanden achterstand is in
de oplevering nota kunst en cultuur.
1. Waarom is er “groen” gerapporteerd ondanks de vertraging ?
2. Wat is de oorzaak van de vertraging?

Pagina 21 Coaching Agrarische Ondernemers
In hoeverre is er vraag naar en behoefte aan een nieuw coachingstraject voor agrarisch
ondernemers?
Pagina 21 Stijging WMO meldingen
Als er sprake is van een aanzuigende werking, wat is daarvan de verwachte consequentie op budget
2020?
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Pagina 23 Sportpark Zuid onvoorziene grondwerkzaamheden
Het college is van mening dat er geen aansprakelijkheid is voor de extra kosten. Waarom voelt het
college dan wel een reden om 50% van de kosten uit coulance overwegingen te vergoeden?
Pagina 24
P3.0012 / 0013
U heeft het over geringe aanzuigende werking. Dat suggereert dat er meer zorg wordt aangevraagd/
aangeboden dan noodzakelijk zou zijn. Wat wordt er gedaan om te voorkomen dat de extra vraag
niet leidt tot een hulpvraag?
P3.0014
De bijstelling is fors. Het kan toch niet zo zijn dat onze jeugd ineens zo is veranderd dat een dergelijke
grote bijstelling moet plaatsvinden. Waardoor kan dit zo uit de hand lopen dat er meer vergoedingen
worden verstrekt?
Pagina 25 Communicatiebeleidsplan
Het optimaliseren van het communicatiebeleidsplan wordt structureel doorgeschoven.
1. Wilt u en kunt u een harde einddatum aangeven wanneer dit optimaliseren is afgerond ?
2. Als u dit niet kunt: welke schade ontstaat er door dit niet te doen?

Er wordt nu in de toelichting aangegeven dat er knelpunten worden ervaren in de bezetting, echter
niet aangegeven hoe die problemen worden opgelost?
Hoe gaat u dit bezettingsprobleem structureel aanpakken?
Pagina 35 Uitvoeringsprogramma
Onder punt 6 is deregulering en terugdringen van bureaucratie opgenomen voor Q2 2019. Er wordt
aangegeven dat de notitie in voorbereiding is en in het laatste kwartaal in de raad gebracht wordt.
1. Ik zie deze niet op de agenda voor december staan, net zoals deze niet op de termijnagenda
te vinden is. Wanneer kunnen wij deze te verwachten?
Pagina 38 ontwikkeling Aa-strang
Welke ontwikkelingen worden haalbaar geacht? Hoort daar het bevaarbaar maken ook toe?

Hierbij ontvangen jullie de vragen met betrekking tot de najaarsnota van het CDA:
Blz. 5: Meer zicht krijgen op de omvang van de maatschappelijke opgaven op basis van
beschikbare datasets, aan welke maatschappelijke opgaven moeten we denken?
Blz. 8: blijven verbeteren juridische kwaliteit om problemen te voorkomen. In hoeverre levert
dit concreet resultaat op. Dus hoeveel minder aan klachten, van rechtswege verleende
vergunningen en dwangsommen de afgelopen jaren?
Blz. 8: openbare orde en veiligheid, hoeveel burgers doen mee aan de burgerparticipatie en
hoe weet men van het bestaan en kan men aansluiten?
Blz. 11: In 2020 en volgende jaren wil het college met de kerkenvisie aan de slag. Duurt een
meerjarig onderzoek niet veel te lang gezien de huidige discussies binnen de
kerkgemeenschappen? Is de kans dan niet groot dat het als mosterd na de maaltijd komt?
Blz. 14: openbare ruimte, de opdracht aan Hashkoning/dhv om de kwetsbaarheden in onze
regio in kaart te brengen om te bepalen hoe we meer klimaatbestendig kunnen worden. Wat
zijn de uitkomsten van dit onderzoek?
Blz. 17: afval lagere inkomsten, nieuwe raamovereenkomst emet Rova. Is deze er al en hoe
nadelig zal deze raamovereenkomst zijn?
Blz. 18: veilig thuis: wat wordt verwacht van veilig thuis en te wat hebben ze concreet
gedaan?
Blz. 20: transformatie van de drie decentralisaties, dinsdag 19 november stond op
binnenlandsbestuur.nl dat de decentralisatie van de participatie wet mislukt is. Hoe ziet u dit
voor de gemeente Aalten?
Blz. 21: jeugdzorg landelijk, is de verwachting dat de extra middelen voldoende zijn om de
jeugdzorg kostendekkend te maken?
Blz 21: jeugdzorg landelijk, welk effect hebben de nieuwe maatregelen van het kabinet om de
decentralisatie gedeeltelijk terug te draaien?
Blz 21: coaching agrarisch ondernemers, het afsluiten van het traject, betekent dit dat iedereen
die een coachingstraject wenste dit ook gekregen heeft en nu voldoende handvatten heeft om
zelf verder te kunnen?
Blz 22. Peuterspeelzalen. De gemeente houdt jaar op jaar geld over inzake de
peuterspeelzalen. De gemeente Aalten heeft weinig invloed op de uitvoering. Gaat deze steeds
verdergaande terugtrekkende beweging van de gemeente niet ten koste van de
peuterspeelzalen in de kleine kernen? Doordat commerciële aanbieders peuterspeelzalen gaan
centreren in de hoofdkernen.
Blz. 22: openbare geestelijke gezondheidszorg, hoe zit het met de wachtlijsten in alle facetten
van zorg?

Blz 28: vernieuwing informatiebeveiligingsbeleid, in hoeverre speelt de AVG een beperkende
rol mbt de communicatie tussen de interne afdelingen, maar ook met externe instanties,
wanneer het om burgers gaat?
Met vriendelijke groet,
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1. Pag. 10 Ondermijning.
Is het ondermijningsbeeld besproken en vastgesteld door de raad of alleen in
een voorlichting ter kennis gebracht?
Kunnen voorbeelden gegeven worden van gezamenlijke acties met de BOA's, komt
er een verslag met de jaarrekening?
2. P1.0004: VNOG, geldt dit voor alle gemeenten?
3. P 1. 0013: Landschapsregeling: wordt de raad hierbij betrokken?
4. Pag 14: 4: leegstand: integraal plan voor versnelling en
stimuleringsregelingen en tweede ronde asbesttrein: komt dat nog in de
komende 6 weken (of wordt hier de duurzamheidslening bedoeld?)
5. Pag 15, Tuunterweg beveiligd: in 2019 nog?
6. P2.0006 Openbaar groen: Hier wordt veel snoeiwerk en kapwerk
aangekondigd. Dit betekent ook kappen?
7. P2.008: Afval Lagere inkomsten PMD. Is er rekening in de
begroting 2020 mee gehouden?
8. P2.0009 Wat zijn deze duurzaamheidsprojecten? En welke projecten zijn al wel
gestart of uitgevoerd in 2019?
9. P2.0010 Bijvoorbeeld de gemeente Scherpenzeel heeft een plan van aanpak gemaakt.
Hebben wij dit ook als gemeente?
10. P2.0013 In hoeverre heeft de PAS en PFAS invloed gehad op deze verwachting?
11. P2.0014: Vrijkomende agrarische bebouwing. Ik vind 196.000 veel vrijval: wat
gebeurt er mee?
12. P.21 Coaching. Zijn er helemaal geen coachingsgesprekken meer? En in hoeverre
gaan we van deze methode in de toekomst nog gebruik maken gezien de grote
ontwikkelingen die er komen in de agrarische sector? Denk hierbij aan duurzaamheid,
veranderen bedrijfsvoering e.d.
13. P3.007 pag 23: Het lijkt er op dat de POH's (praktijondersteuners"nog niet
zijn ingezet/aangenomen, terwijl dit een aantrekkelijke manier leek om de
kosten van jeugdzorg te verminderen. Wat is er aan de hand en wanneer wordt
dit rechtgetrokken.
14. P3.0014. Bijstelling Jeugdzorg is fors. Was dit niet te voorzien en wat
betekent dit bij de komende begroting. Is daar beter begroot?
15. P3.0015. Is de erfpacht kostendekkend of op commerciële leest vastgelegd?
16. P4.0002 Kunt u beeld brengen wat de totale kosten zijn en welke dekkingsmiddelen
daarvoor gebruikt worden?
17. P29, Wij doen de ict toch gezamenlijk. Waarom zijn er dan 17 servers voor de
gemeente Aalten?
18. P30, Waarom blijft de ene school wel in de stichting en de andere niet? Is het
onderzoek in te zien?
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19. P6.0005 Door wie zijn deze kosten vergoed en waar staat deze vergoeding immers een
constructiefout is toe te wijzen aan een aannemer? En twee waarom was er
achterstallig onderhoud?
20. P6.0007 U bedoelt de septembercirculaire??? Waarom is deze niet meegenomen?
21. Blz 42, Buitengebied, onder de rechter. Dit overkomt onze gemeente nog al eens. Wat
gaat het college er aan doen om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren?
22. Pag 43, Wat is de reden dat de Willebrodstraat is opgeschoven?
23. Pag 45 Maatregelen NABO, zijn er nog meer uitgaven te verwachten? Hoe zit der
verhouding gemeente en pro rail ook al weer precies in elkaar?
24. P 49, waarom valt de schoonmaak gemeentehuis 7800 hoger uit?
25. P5.0040, wat is dit?
26. Algemeen bijlagen begrotingswijziging, alles wat alleen in kolom 2019 staat betreft
een incidenteel effect?
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Algemeen
● Er is een structureel bedrag gereserveerd om 2 participatietrajecten te kunnen doen.
Voor welke trajecten is dit geld gebruikt in 2019?
Totaal financieel overzicht
● Blz 7 waarom zijn de voor 2019 gereserveerde 50k aan Duurzaamheid niet uitgegeven?
Programma 1 - Bestuur en Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
● Pagina 8, punt 2; Bij “wat doen we in 2019” staat beschreven dat er geïnvesteerd wordt
in verdere verbetering van de juridische kwaliteitszorg en in (pre)mediation. Op welke
manier wordt mediation ingezet? Gaat de gemeente hier een proactieve rol in nemen of
is dit enkel na aandringen van bewoners of raad?
Programma 2 - Onze leefomgeving
● Pagina 14, punt 4; Hier lezen we dat er ‘een integraal plan wordt opgesteld om te komen
tot versnellings- en stimuleringsmaatregelen om asbestdaken te verwijderen’. Op pagina
15 staat echter dat er geen budget meer beschikbaar is. Hoe is dit te rijmen?
● P2.0002 De kosten voor fietsroute langs N318 zijn geschat voor 2019. Wat zijn de
geschatte kosten voor 2020 en 2021?
● P2.0004 De voormalige medewerkers van Laborijn zijn nu in dienst bij de gemeente. We
lezen dat dit resulteert in een stijging van €12.500 per jaar. Waarom zijn de kosten
gestegen voor dezelfde groep medewerkers?
● P2.0008 Doordat ROVA onvoldoende sorteercapaciteit had, heeft de ROVA een
buitenlandse verwerker ingeschakeld. Waarom is het financiële risico wat hier aan
verbonden is voor de gemeente?
● P2.0009 Gezien de uitdagingen van “Groenlo” te halen, was het niet wenselijk tot breed
gedragen acties te besluiten zonder op het vaststellen van het PvA Duurzaamheid te
wachten?
Programma 3 - Mens en Samenleving
● Pagina 18, punt 1; Het verbeteren functioneren Laborijn is van een O naar een G
gegaan. Zoals het nu beschreven wordt lijkt dit enkel te zijn omdat er nu wel een
sluitende begroting is gepresenteerd. Hoe zit dit met de bejegening? We weten dat
Laborijn hier hard mee aan het werk is, maar is dit nu al zo goed dat het in de
najaarsnota een groen licht kan krijgen? Is de bejegening nu meetbaar gemaakt en écht
significant verbeterd?
● Pagina 19, punt 8; Bij Boogie Woogie staat dat de gesprekken met het bestuur van de
muziekschool en de gemeente constructief verlopen. Iedere keer als wij naar dit
onderwerp vragen, krijgen wij dit als antwoord. Kan de raad meer, concretere informatie
krijgen over hoe de stand van zaken daadwerkelijk is? Waar is over gesproken en
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hoeveel gaat het de gemeente nu kosten? Desnoods in een besloten raadsmededeling
om onderhandelingsposities niet in gevaar te brengen.
Pagina 20, landelijke ontwikkeling; Driekwart van de Nederlandse gemeenten is meer
geld kwijt aan de jeugdzorg dan begroot, dat wil zeggen dat 25% wel uitkomt met de
begroting. Wat hebben zij anders gedaan dan de 75% die met tekorten kampt?
Pagina 21, Jeugdzorg landelijk; We lezen dat de gemeente Aalten sinds de
voorjaarsnota €614.000 extra voor de jeugdzorg heeft gekregen. Op pagina 24 lezen dat
sinds de voorjaarsnota er nog €450.000 bijgeraamd moet worden. Betekent dit dat de
kosten van de jeugdzorg in totaal €1.064.000 gestegen zijn sinds de voorjaarsnota?
Blz 21 de actuele uitgaven aan Laborijn zijn helaas niet specifiek zichtbaar. Is de op blz
24 genoemde wijziging P3.0010 Laborijn BUIG de enige wijziging?
In hoeverre is het niet wijs alvast een reservering te treffen voor de gevolgen van het
uittreden uit Laborijn van Oude IJsselstreek? (De kranten melden na gesprekken met
het DB immers miljoenen aan verschuivingen!)
P3.0004 Is de bijdrage van wederom 16k aan Sportpark Zuid niet in strijd met eerdere
toezeggingen aan de raad? Worden andere sportverenigingen hierdoor niet benadeeld?

Programma 4 - De Klant
● blz. 25, punt 4. Wat is de voorgenomen oplossing voor het geconstateerde
capaciteitsprobleem in de bezetting?
● blz. 26, punt 8. De komende jaren wordt een aantal projecten met burgerparticipatie
gestart en wordt bepaald of er training nodig is voor bepaalde gebieden. Aan welk soort
trainingen moeten we dan denken?
● Blz 26, punt 9. Aan welk soort andere communicatiemiddelen wordt gedacht?
Programma 5 - Registratie en informatie
● Pagina 29, actuele en overige ontwikkelingen; Kunt u enkele voorbeelden geven welke
informatievoorziening nu niet mogelijk is en waar een RDC een oplossing voor zou
kunnen bieden?
Programma 6 - Financiën en Vastgoed
● Blz 31 / 32 / 33 Kan het totaal aan reserves ook opgenomen worden in het A4tje van blz
41? Daarmee wordt duidelijk waarom hier Lasten en Baten in evenwicht zijn.
Uitvoeringsprogramma
● Pagina 34, punt 5; Bij de behandeling van de voorjaarsnota is toegezegd dat ook in de
komende rapportages een update gegeven zou worden over de ervaringen van de
kinderburgemeester en kinderraad. Kunt u dit alsnog geven en ook in de komende
rapportages opnemen?
● Pagina 37, punt 17a; Waarom staat dit punt op afgerond? Het amendement kon in 2020
niet uitgevoerd worden, maar dat is geen reden om in 2021 niet opnieuw naar dit punt te
kijken. Dit is door de wethouder ook toegezegd bij de begrotingsbehandeling.
● Pagina 39, punt 35; Wanneer kan de raad de concrete plannen tegemoet zien?

●

Pagina 39, punt 39; Volgens de planning had de mantelzorgmakelaar makelaarsfunctie
geregeld moeten zijn voor het einde van dit jaar. Wanneer kan de raad de
raadsmededeling over dit onderwerp tegemoet zien?

Balans
● Hier lijken inkomsten en uitgaven in evenwicht
Blz 6 laat o.a. echter een tekort van 365k zien in 2023. Is dit door een aanpassing van
reserves?
Overzicht kredieten
● Complimenten over de transparante tabel.
Jammer dat investeringen in Duurzaamheid nog niet gerealiseerd zijn
● Zei de wethouder niet dat er problemen zijn met het plaatsen van Zonnepanelen op de
daken van de sporthallen? Is snel een nieuwe bestemming zoeken dan juist in lniet goed
voor “akkoord van Groenlo”
Algemene Reserves, reserve Decentralisaties
● De reserves over 2019 nemen toe. Het tekort over 2019 is dus eigenlijk lager?
● Voor 2020 lezen we op blz 6 een tekort van 777k, op blz 45 een afname van de reserves
van 1665k en op blz 47 een saldo van 0. Hoe is dit verschil te begrijpen?
● Op blz 45 is zijn geen totalen voor 2023 opgenomen maar blijven deze 2021 en 2022
gelijk. Hoe is dit te begrijpen in relatie met de geprognotiseerde verliezen op blz 6 over
deze jaren?
Door de raad vast te stellen
● Kan het verloop van de diverse reserves in de tabel van blz 47 worden toegevoegd?

