Vragen en antwoorden Najaarsnota 2019
28 november 2019

Programma 1: Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Nr.
Antwoord
1

2

3

4

5

6

CDA 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?
VVD 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?
D 66 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? Pakt gemeente hier een
proactieve rol in nemen of is dit enkel na aandringen bewoners/raad?
CDA Blz. 8: openbare orde en
veiligheid, hoeveel burgers doen
mee aan de burgerparticipatie en
hoe weet men van het bestaan en
kan men aansluiten?
VVD Pagina 10 Veiligheidsregio
Wanneer mogen wij beantwoording
op de onderzoeksvraag “gevolgen
van de ligging aan de landsgrens
tegemoet zien?

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?
PP 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?

Juridisch goede besluiten die op een transparante wijze
worden genomen na overleg met betrokkenen, kunnen
over het algemeen rekenen op (meer) draagvlak. Ook
worden, beter dan voorheen, termijnen bewaakt. Dit alles
leidt niet alleen tot minder procedures, maar ook tot
minder gegrondverklaringen.

Ja, er is nu een goed overzicht van alle lopende termijnen
en procedures. Wanneer termijnen verstrijken wordt
sneller/directer actie ondernomen.

Het afgelopen jaar hebben bijna 50 medewerkers een
cursus en training mediation (vaardigheden) gevolgd.
Daarnaast participeert deze gemeente in een regionale
poule van gecertificeerde mediators. Wanneer zich
problemen voordoen, zetten wij proactief in op mediation.

Het aantal burgers is ons niet bekend. Maar zeker is dat
projecten als Keurmerk Veilig Buitengebied, Burgernet,
Hartveilig wonen, Buurtpreventie (buurtapp) en leefsamen
Aalten kunnen rekenen op een redelijk deelnemersveld.
Op onze website treft u daarover informatie.
De directeur heeft toegezegd om de definitieve voorstellen
toe te lichten tijdens de AB-vergadering van 12 december.
Onlangs is er in Bocholt overleg geweest met de
commandanten van de posten aan beide zijden van de
grens met Duitsland. Ook is er overleg geweest met de
externe commissie die bij de opstelling van de voorstellen
geadviseerd heeft. Alle kritiekpunten zijn nog eens
voorgelegd aan de commissie, in aanwezigheid ook van
de postcommandanten.
Aangezien de stukken voor het AB van 15-1-2020 op tijd
aangeleverd moeten worden worden de antwoorden nog
dit jaar verwacht. Overigens is een directielid van de
VNOG aanwezig bij de bespreking van de voorstellen in
de RTG van 3-12-2019. Laatste stand van zaken kan dan
toegelicht worden.
Evt. kunnen gemeenten hier ook voor worden
aangeslagen via een bijdrage. Maar dan wordt het
resultaat over 2019 eerst uitgekeerd en moet er daarna
weer geld terug naar de VNOG.
Het ondermijningsbeeld is vastgesteld in het college en
gepresenteerd aan de raad. De BOA’s van de gemeenten
Aalten en Oost Gelre weten elkaar steeds beter te vinden.
In het jaarverslag wordt hier verslag gedaan van de
activiteiten. Nieuwe acties op het gebied van ondermijning
worden opgenomen in het nog door uw raad vast te stellen
HandhavingUitvoeringsPlan (HUP) 2020.

1

7

CDA 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?

Dit duurt niet te lang. De gemeente is geen eigenaar van
de kerken. De kerkbesturen moeten de tijd krijgen zich
eerst zelf een beeld vormen over de toekomst van de
kerken. Dat kan best gevoelig liggen. “Druk” van de zijde
van de gemeente is niet verstandig.

8

VVD 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.
PP P1.0004: VNOG, geldt dit voor
alle gemeenten?
PP P 1. 0013: Landschapsregeling:
wordt de raad hierbij betrokken?

Vervroegd aflossen bij de resterende huidige leningen lukt
niet tegen gunstige voorwaarden. Wel wordt de nieuwe
kredietbehoefte door de aflossingen beperkt. Maar
ondanks dat voordeel ontstaat door de gemiste
hypotheekbaten een groter nadeel, dat nu opgevoerd is.

PP 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?

Zie beantwoording vragen 1, 2 en 3.

9
10

11

Ja, dit geldt voor alle gemeenten in vergelijkbare situaties.
Aan de subsidie zijn, op basis van onze aanvraag, door de
provincie te behalen prestaties gehangen. Wij zijn
voornemens om deze ook te gaan leveren. Aan het eind
van de periode wordt een totaaloverzicht Landschapsregeling 2019-2022 opgesteld. Deze wordt ter informatie
naar de raad gestuurd.

Programma 2: Onze Leefomgeving
Nr.

Bladzijde/vraag

Antwoord

12

D66 Pag. 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?
PP 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 duurzaamheidslening bedoeld?)
CDA 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?

Hier wordt de toekomstbestendig wonen lening bedoeld.
Deze is onlangs door college en raad vastgesteld. Hier
kan een lening worden afgesloten om bijv. asbestdaken te
laten saneren.

PP Pag. 15, Tuunterweg beveiligd:
in 2019 nog?

Nee, wij hebben van ProRail vernomen dat dit niet
haalbaar is. We komen hier op korte termijn inhoudelijk op
terug via een raadsmededeling.

13

14

15

In de toekomstbestendig wonen lening kan een lening
worden afgesloten voor bijv. het saneren van
asbestdaken. De volgende asbesttrein zal, zoals de
verwachting nu is in het eerste kwartaal 2020 worden
uitgevoerd.
Momenteel is het adviesbureau Royal HaskoningDHV
volop bezig met het onderzoek. In december worden de
concept-resultaten bekend gemaakt, en besproken in de
ambtelijke werkgroep. Vervolgens wordt begin 2020 het
onderzoek afgerond, en worden daarna de resultaten
algemeen bekend gemaakt.
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D66 Blz. 16 P2.0002 De kosten
voor fietsroute langs N318 zijn
geschat voor 2019. Wat zijn de
geschatte kosten voor 2020 / 2021?

Voor het onderzoek naar de haalbaarheid van de route zijn
geen kosten opgenomen voor 2020/2021 omdat het
onderzoek nagenoeg is afgerond. Het vervolg is
afhankelijk van besluitvorming door de raad.

17

D 66 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?

18

PP P2.0006 Openbaar groen: Hier
wordt veel snoeiwerk en kapwerk
aangekondigd. Dit betekent ook
kappen?
D66 P2.0008 Doordat ROVA
onvoldoende sorteercapaciteit had,
heeft de ROVA een buitenlandse
verwerker ingeschakeld. Waarom is
het financiële risico dat hier aan
verbonden voor de gemeente?

De medewerkers van Laborijn zijn niet in dienst bij de
gemeente maar gedetacheerd. In het detacheringscontract
is een inhuurvergoeding afgesproken bij een gemiddelde
loonwaarde van 45% (schatting bij start januari 2018). De
inhuurvergoeding is afhankelijk van de gemiddelde
loonwaarde, deze is na meting op basis van landelijke
normen vastgesteld op ongeveer 50%. Meer loonwaarde
betekent meer kansen op de arbeidsmarkt, wij zien dit
voor de doelgroep als een zeer positieve ontwikkeling
waar wij als organisatie aan bij hebben kunnen dragen.
Uitgangspunt blijft dat aan de bovenkant mensen uit de
doelgroep door kunnen stromen naar regulier (begeleid)
werk.
Dit betekent inderdaad ook het kappen van extra bomen
(vanwege droogte), maar dit wordt tijdens het reguliere
werk meegenomen. Hiervoor is geen extra geld
aangevraagd. Overigens vindt ook herplanting plaats.
Lagere opbrengst. Hoeveel lager hangt uiteindelijk af van
hoeveel gesorteerd materiaal er uiteindelijk vermarkt
wordt. Dit kan opgevangen worden met de bestaande
voorziening.

19

PP P2.008: Afval Lagere inkomsten
PMD. Is er rekening in de begroting
2020 mee gehouden?
D66 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?

Ja, in de najaarsnota is een bijstelling van € 52.000
opgenomen.

22

PP P2.0009 Wat zijn deze
duurzaamheidsprojecten? En welke
projecten zijn al wel gestart of
uitgevoerd in 2019?

23

VVD P2 0010 Eikenprocessierups
De kosten stijgen ieder jaar.
Waarom de begroting 2020 uit
prudentiële overwegingen
niet reeds nu opplussen?

Gemeentelijke subsidieregeling woningaanpassing, Beleid
Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking zijn
doorgeschoven.
Er zijn een aantal duurzaamheidsacties wel in 2019
uitgevoerd (en/of lopen nog). (Toekomstbestendigwonenlening, Stimuleringslening non-profit, Achterhoekse
bespaaractie, energieloket, zonnige daken etc.)
Omdat de kosten afhankelijk zijn van het (mogelijk nieuwe)
beleid dat de gemeenteraad moet vaststellen.

24

PP P2.0010 Bijvoorbeeld de
gemeente Scherpenzeel heeft een
plan van aanpak gemaakt. Hebben
wij dit ook als gemeente?

Wij verwachten u in januari 2020 een beleidsvoorstel
(inclusief plan van aanpak) ter vaststelling voor te leggen.

25

PP P2.0013 In hoeverre heeft de
PAS en PFAS invloed gehad op
deze verwachting?
PP P2.0014: Vrijkomende
agrarische bebouwing. €196.000 is
veel vrijval: wat gebeurt er mee?

Geen.
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26

Duurzaamheid vraagt om een integrale aanpak, vandaar
ook dat pas na vaststelling door de raad acties (in
samenhang!) worden opgestart.

Dit bedrag gaat via het resultaat naar de algemene
reserves.
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CDA Blz. 17: afval lagere
inkomsten, nieuwe
raamovereenkomst met ROVA. Is
deze er al en hoe nadelig zal deze
raamovereenkomst zijn?

Op 29 nov. wordt er in een bijzondere algemene
ledenvergadering van de VNG gestemd over het voorstel
voor een nieuwe Raamovereenkomst (tussen de VNG, het
ministerie van I&W en het Afvalfonds). ROVA en de NVRD
(de koepelorganisatie van Nederlandse gemeenten en hun
publieke bedrijven) hebben een positief stemadvies
gegeven. De nieuwe overeenkomst behelst een vaste
vergoeding voor de hoeveelheid ingezameld pmd (veel
meer zekerheid dan nu), die volgens de berekeningen
zeker kostendekkend zal zijn.

28

PP Pag. 43, Wat is de reden dat de
Willebrodstraat is opgeschoven?

Uit inspecties is gebleken dat de werkzaamheden nog niet
direct noodzakelijk zijn.

29

PP 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?

Nee, er zijn niet meer uitgaven te verwachten. Voor de
verhouding zie Programmabegroting 2020 blz. 19 (50%
ministerie I&W, 25% provincie en 25% gemeente).

30

D66 Blz. 7 waarom zijn de voor
2019 gereserveerde € 50.000 aan
duurzaamheid niet uitgegeven?

Zie antwoord vraag 21 en 22.

Programma 3: Mens en Samenleving
Nr.

Bladzijde/vraag

Antwoord

31

D66 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?

De aanpassing van oranje naar groen in het
stoplichtenmodel is inderdaad het gevolg van de sluitende
begroting en de lagere financiële bijdrage voor de
gemeente Aalten in 2019.
Zoals in diverse bijeenkomsten verteld is zien we er
bestuurlijk en ambtelijk nauwgezet op toe dat Laborijn
aanpassingen doorvoert om de bejegening naar haar
klanten te verbeteren. We hebben er vertrouwen in dat het
Laborijn lukt de noodzakelijke omslag te maken.

32

CDA Blz. 18: veilig thuis: wat wordt
verwacht van veilig thuis en wat
hebben ze concreet gedaan?

Veilig Thuis voert de volgende wettelijke taken uit:
 Geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan
slachtoffers, plegers, omstanders als
professionals.
 Meldingen in ontvangst nemen;
 Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van
huiselijk geweld of kindermishandeling;
 Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm
van overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor
de Kinderbescherming informeren en/of melding
doen bij de politie;
 Terugkoppelen aan de melder;
 Monitoring.

4

33

D66 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 hoeveel gaat het
de gemeente nu kosten? Desnoods
in een besloten raadsmededeling
om onderhandelingsposities niet in
gevaar te brengen.

De gesprekken met het bestuur van Boogie Woogie
verlopen in goede harmonie. Daarnaast wordt er gesproken
met de personeelsvertegenwoordiging en de vakbonden.
Ook deze gesprekken verlopen positief.
Op dit moment zijn we nog niet zover dat we u nader
kunnen informeren over de afspraken met het bestuur en
de docenten en de gevolgen die het heeft. Ook zijn de
kosten nog niet in beeld. We hebben te maken met veel
rekenwerk en dit kost tijd. Ter verduidelijking, het betreft
meerdere docenten voor verschillende instrumenten en
daarnaast zijn er nog administratieve krachten. De
docenten hebben erg kleine aanstellingen (0.01 fte
bijvoorbeeld). Per docent/administratieve kracht worden op
dit moment de verplichtingen en de kosten in beeld
gebracht.
Uiteraard wordt u geïnformeerd zodra wij alles goed in
beeld hebben en tot concrete afspraken zijn gekomen met
bestuur, docenten en vakbonden.

34

VVD 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?

Met raadsmededeling 39-2019 hebben wij u laten weten dat
de herijking van de kadernota kunst en cultuur is
doorgeschoven naar het laatste kwartaal van 2019.
Dit in verband met meerdere beleidsontwikkelingen in 2019
waar meer dan oorspronkelijk verwacht de inzet van de
beleidsmedewerker kunst en cultuur nodig is. Hierdoor zijn
keuzes gemaakt in de planning. Daarnaast hebben we
gekozen voor een zorgvuldig voorbereidingsproces waarbij
(nog meer) participatie van het culturele veld een belangrijk
onderdeel is. Ook dit heeft gevolgen gehad voor de
planning.
De nieuwe nota kunst en cultuur “een warm bad vol cultuur”
is inmiddels gereed en komt in januari 2020 in de raad.

35

CDA 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?

Ook in Aalten merken we dat de Participatiewet niet
functioneert zoals bij de start in 2015 beoogd was. Met
name de financieringsstructuur en complexiteit van het
stelsel maken het erg moeilijk om mensen met een
arbeidshandicap aan het werk te helpen en te houden. Met
Laborijn hebben we een uitvoeringsorganisatie die de tijd
en de ruimte zou moeten krijgen om zoveel mogelijk
mensen met arbeidsvermogen naar werk te leiden, helaas
wordt Laborijn deze tijd niet door alle deelnemende
partijen gegund. Hierdoor wordt het voor Laborijn nog
lastiger om haar taak uit te voeren. Desondanks zien we
(onder andere in de Rapportage 3e kwartaal 2019) dat
Laborijn stap voor stap vooruitgang boekt.

36

CDA Blz. 21: jeugdzorg landelijk, is
de verwachting dat de extra
middelen voldoende zijn om de
jeugdzorg kostendekkend te
maken?

Nee.

37

D66 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?

Het is niet bekend hoeveel elke gemeente van het budget
beschikbaar stelt voor het sociaal domein. Als je ruim
begroot blijf je er binnen, als je krap begroot ga je er over
heen. Dit zegt dus niets over de uitgaven.
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CDA Blz. 21: jeugdzorg landelijk,
welk effect hebben de nieuwe
maatregelen van het kabinet om de
decentralisatie gedeeltelijk terug te
draaien?

Het kabinet is voornemens de Jeugdwet te wijzigen om zo
gemeenten en aanbieders tot betere samenwerking te
brengen. Door de Jeugdwet te wijzigen, wil het kabinet
beter afbakenen op welk niveau jeugdzorg wordt
georganiseerd. Feit is dat in de Achterhoek al behoorlijk op
regionaal niveau wordt samengewerkt en ingekocht.
Hoe dit voor de gemeente Aalten gaat uitpakken kan nu
nog niet worden gezegd. Wij volgen de ontwikkelingen op
de voet en zullen de raad hierover tijdig informeren.

39

D66 Blz. 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?
CDA 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?
VVD Coaching Agrarische
Ondernemers
In hoeverre is er vraag naar en
behoefte aan een nieuw
coachingstraject voor agrarisch
ondernemers?

Nee, sinds de voorjaarsnota is de post jeugdzorg in deze
najaarsnota bijgeraamd met nog eens € 450.000. Wij
verwachten dat deze bijraming volstaat, maar zekerheid
daarover is er pas als wij de jaarrekening 2019 opmaken.
Via het gemeentefonds hebben wij dit jaar overigens
€ 614.000 extra ontvangen vanwege stijgende kosten in
de jeugdzorg Dit bedrag is echter niet geoormerkt en is
dus een algemeen dekkingsmiddel waarop het
budgetrecht van uw raad rust.

40
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42

43

44

PP 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.
D66 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?
D66 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!)

Ja, voor dit moment wel, een aantal trajecten is nog niet
helemaal afgerond, maar de verwachting is dat dit wel in
2019 gebeurt.

In de laatste maanden van 2019 wordt het project in
Aalten afgerond. Ook in de toekomst blijft de behoefte aan
coachingstrajecten bestaan. Vanuit de 8RHK komt een
projectvoorstel om vanuit de regiodeal het project
regionaal uit te breiden. In het najaar van 2019 is een
werkgroep (waarin Aalten ambtelijk participeert) gestart
met het opzetten van een projectplan. Dit plan (dat meeloopt in de Regiodeal) wordt in het voorjaar van 2020 via
de Thematafel Circulaire Economie en Energietransitie
voorgelegd aan de Achterhoekboard .
Zie antwoord 41.

Ja.

Het besluit tot uittreden door de gemeente Oude
IJsselstreek is nog niet genomen. Op het moment van
schrijven wordt uitgezocht (door een extern bureau) wat de
kosten van uittreding van Oude IJsselstreek zijn. In
december 2019 neemt de raad van Oude IJsselstreek een
besluit over het al dan niet uittreden uit Laborijn. Als ze
uitreden dan moet de gemeente Oude IJsselstreek een
uitredingssom betalen aan de “blijvende” gemeenten die
voldoende is om Laborijn haar werk voor deze gemeenten
te laten uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of en zo ja wat
de gevolgen zijn voor de uitvoeringskosten die de
gemeente Aalten aan Laborijn betaalt.
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45

46

47

CDA 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.
VVD Pagina 21 Stijging WMO
meldingen. Als er sprake is van een
aanzuigende werking, wat is
daarvan de verwachte
consequentie op budget 2020?
CDA Blz. 22: openbare geestelijke
gezondheidszorg, hoe zit het met
de wachtlijsten in alle facetten van
zorg?

48

VVD 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?

49

D66 Er is een structureel bedrag
gereserveerd om 2
participatietrajecten te kunnen
doen. Voor welke trajecten is dit
geld gebruikt in 2019?
D66 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?

50

51

PP P3.007: Het lijkt er op dat de
POH's (praktijkondersteuners) 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.

52

VVD 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?

Deze ombuiging, zoals vastgesteld in de begroting 2020,
is in goed overleg tot stand gekomen en wordt ook
gesteund door de aanbieders van peuterspeelzaalwerk in
de kleine kernen. Zij kunnen deze ombuiging onder de
huidige omstandigheden opvangen.

In de begroting 2020 is inderdaad rekening gehouden met
een mogelijk aanzuigende werking van het
abonnementstarief voor de Hulp bij het Huishouden. Wij
verwachten een stijging van 15 %.
Bij ons zijn geen wachtlijsten bekend binnen de Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg. Ten aanzien van
Beschermd Wonen komt er, in opdracht van het ministerie
van VWS, een landelijk onderzoek waarbij de huidige
situatie rondom wachttijden/-lijsten binnen Beschermd
Wonen in kaart worden gebracht (inclusief oorzaken,
knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen).
De gemeente Aalten en het bestuur van sportpark Zuid
hebben samen een lange en niet altijd eenvoudige weg
afgelegd om het sportpark te realiseren. De
grondverstoring kwam daarbij als een nare en volkomen
onverwachte verrassing. Vanwege het unieke karakter van
dit probleem heeft het college weliswaar de aansprakelijkheid afgewezen, maar uit coulance de helft van de
saneringskosten bij te dragen. Zie ook vraag 50.
De participatiekosten voor projecten met een uitgebreid
participatietraject (voorbeeld Dijkstraat met externe
begeleiding van Moventem) zijn in dat project
meegenomen, waardoor het budget in 2019 niet is
gebruikt.
De raad heeft voor sportpark Zuid een taakstellend budget
beschikbaar gesteld. Maar vanwege het unieke karakter
van het probleem van de grondverstoring op het sportpark
heeft het college ruimte gezien om, gebruik makend van
zijn bevoegdheden, een bijdrage uit coulance toe te
kennen. Andere sportverenigingen zijn hierdoor niet
benadeeld. Zie ook vraag 48.
Van de 6 praktijken heeft inmiddels de helft een POH
Jeugd. Met de vierde praktijk zijn nu de eerste
verkennende gesprekken. Niet binnen alle
huisartsenpraktijken zijn mogelijkheden voor een POH
(zoals huisvesting). Hier moeten oplossingen voor
gevonden worden.
Daarnaast rollen we het zorgvuldig uit omdat we in
projectvorm de resultaten willen evalueren en gaandeweg
nog kunnen bijsturen indien nodig.
Wij zien dat door de invoering van het abonnementstarief
de afgegeven indicaties beter worden gebruikt. In verleden
werden de afgegeven indicaties minder goed aangewend
vanwege de hogere eigen bijdrage.
Verder zien wij in de begeleiding een verschuiving van
lichte begeleiding naar zwaardere begeleiding. Dit komt
omdat inwoners langer thuis blijven en daardoor meer en
intensievere zorg nodig hebben.
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VVD 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?
PP P3.0014. Bijstelling Jeugdzorg
is fors. Was dit niet te voorzien en
wat betekent dit bij de komende
begroting. Is daar beter begroot?

54

PP P3.0015. Is de erfpacht
kostendekkend of op commerciële
leest vastgelegd?

Programma 4: De Klant
Nr.
Bladzijde/vraag
55

D66 blz. 25, punt 4. Wat is de
voorgenomen oplossing voor het
geconstateerde
capaciteitsprobleem in de
bezetting?

56

VVD 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?
D66 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?
D66 Blz. 26, punt 9. Andere
communicatiekanalen onderzoeken.
Aan welk soort andere
communicatiemiddelen wordt
gedacht?

57

58

Niet alle kosten in de jeugdzorg zijn voorspelbaar of
beïnvloedbaar. We hebben te maken met externe
verwijzers (rechters, huisartsen). We indiceren hier zelf
niet, maar moeten wel betalen; zo is het in de wet
geregeld.
Verder kunnen zich crisissituaties voordoen waar hoge
kosten mee gemoeid zijn. Deze zijn niet vooruit te zien.
Ook is er soms sprake van een plaatsing in een duur
traject vanwege zeer complexe problematiek; ook niet te
voorspellen.
Op al deze aspecten hebben we wel steeds meer zicht en
we zijn hierover in gesprek met verwijzers en aanbieders.
In de begroting is nu structureel een bijstelling
meegenomen.
Voor alle geprivatiseerde sportaccommodaties brengen wij
een canon in rekening van € 250,-/jaar (prijspeil 2008). Het
betreft hier een symbolisch bedrag.

Antwoord
Team Staf/bestuurscommunicatie is op tijdschrijfnivo
inzichtelijk aan het maken welke klussen qua
tijdsinvestering formatieve lenigheid vragen. Per december
is er gedetailleerd inzicht in de totale taken en benodigde
tijdsomvang. Dan zullen keuzes gemaakt dienen te
worden, of op formatie of op uit te voeren taken.
1. Per december is er inzicht in de taken en projecten voor
2020. Daarin wordt ook het communicatiebeleidsplan
opgenomen. Zie ook antwoord bij vraag 55.
2. Het feit dat het communicatiebeleid niet is
geoptimaliseerd en vastgesteld, wil niet zeggen dat niet op
de passende wijze wordt gecommuniceerd. Er is dus geen
directe ‘schade’ te verwachten door het doorschuiven
ervan.

Zie antwoord bij vraag 55.

Welke training(en) passend is, moet nog blijken.
Nu worden voor (complexere) participatietrajecten externe
experts ingezet. Dergelijke kennis zou in de nabije
toekomst intern beschikbaar moeten zijn.

Te denken valt aan een laagdrempelig
communicatiekanaal als WhatsApp. In het eerste kwartaal
2019 zijn we hier mee gestart. Helaas moeten we hier
weer mee stoppen omdat we als gemeente (nog) niet
worden toegelaten op een zakelijk WhatsApp account (het
gebruik van een zakelijk account is per 1 december 2019
verplicht).
Ook Instagram zou voor de gemeente Aalten een nieuw
communicatiemiddel (kanaal) kunnen zijn. Vooralsnog
kiezen we er niet voor hier actief op te zijn.
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PP P4.0002 Uitvoeringsplan 75 jaar
vrijheid. Kunt u beeld brengen wat
de totale kosten zijn en welke
dekkingsmiddelen daarvoor
gebruikt worden

Programma 5: Informatie en Registratie
Nr.
Bladzijde/vraag
60
CDA blz. 28: vernieuwing
informatiebeveiligingsbeleid, in
hoeverre speelt de AVG een
beperkende rol m.b.t. de
communicatie tussen de interne
afdelingen, maar ook met externe
instanties, wanneer het om burgers
gaat?
61
D66 blz. 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?
62
PP blz. 29: wij doen de ICT toch
gezamenlijk. Waarom zijn er dan 17
servers voor de gemeente Aalten?

Programma 6: Financiën en Vastgoed
Nr.
Bladzijde/vraag

Hierover volgt naar verwachting in december 2019 nog
een raadsmededeling.

Antwoord
De AVG stelt dat er een doelbinding moet zijn met
betrekking tot de uitwisseling van gegevens. Daarbij wordt
geen onderscheid gemaakt tussen interne en externe
instanties. De wetgeving in de AVG gaat uit van
bescherming van persoonsgegevens. Dit kan in de praktijk
opgevat worden als een beperkende rol.

Hierbij moet u denken aan data welke gemeenteoverschrijdend voorkomen; verhuisstromen binnen de
regio, regionale jeugdzorg in relatie tot andere data zoals
armoedebeleid, opleidingen etc.. Het gaat met name om
gegevens van alle gemeenten in de regio waarbij zoveel
mogelijk dwarsverbanden worden gelegd.
In de ICT-samenwerking zijn honderden servers in
gebruik. Dit zijn geen fysieke apparaten maar toegewezen
ruimten waarop een individuele applicatie draait.
De samenwerking zit in het beheer en het onderhoud van
het netwerk en alle aangesloten apparatuur.

Antwoord

63

PP P30, Waarom blijft de ene
school wel in de stichting en de
andere niet? Is het onderzoek in te
zien?

Het gebouw Duplo heeft verschillende hoofdgebruikers.
De bestaande constructie, waarbij het pand in eigendom is
bij een stichting, die de afzonderlijke delen verhuurt, past
goed bij deze situatie.
De overige schoolgebouwen zijn in gebruik bij één
hoofdgebruiker. Het ligt voor de hand om deze
hoofdgebruiker dan ook eigenaar te maken. Het
onderzoek/plan van aanpak is in te zien.

64

D66 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.
PP 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?
PP P6.0007 U bedoelt de
septembercirculaire? Waarom is
deze niet meegenomen?

In het A4 tje op pagina 41 zijn de toevoegingen en
onttrekkingen aan de reserves reeds opgenomen.

65

66

De kosten n.a.v. de constructiefout zijn door de gemeente
vergoed. Het onderhoud was ‘achterstallig’, omdat de
noodzaak niet eerder aan het licht is gekomen.

De Meicirculaire, zie pagina 31, daarvan is in de
najaarsnota alleen 2019 verwerkt. Vanaf 2020 was deze al
meegenomen in de begroting 2020.
De septembercirculaire, zie bovenaan pagina 32, is voor
de jaren 2019-2023 meegenomen.
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Algemeen
Nr.
Bladzijde/vraag
67

Antwoord

D66 Blz. 40: 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?
D66 Blz. 42. Complimenten over de
transparante tabel.
Jammer dat investeringen in
Duurzaamheid nog niet
gerealiseerd zijn
D66 Blz. 45. De reserves over 2019
nemen toe. Het tekort over 2019 is
dus eigenlijk lager?

Nee, de tekst bij onderdeel balans gaat over de
liquiditeitspositie.
Het resultaat op blz. 6 is het exploitatieresultaat.

70

D66 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?

71

D66 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?
D66 Kan het verloop van de diverse
reserves in de tabel van blz. 47
worden toegevoegd?
PP P 49, waarom valt de
schoonmaak gemeentehuis € 7.800
hoger uit?
PP P5.0040, wat is dit?

2020 blz. 6; betreft het begrotingstekort van 777k
2020 blz. 45; betreft de afname van alleen de Algemene
reserve 1.665k
2020 blz. 47 gaat over het saldo van de baten en lasten is
0, na alle mutaties. Dit moet boekhoudkundig in evenwicht
zijn. Verder verwijzen we ook hier naar het aangepaste
overzicht achterin.
Totale mutatie algemene reserve van 2023 is ook € 0. Dus
het saldo eind 2023 is gelijk aan eind 2022.
N.B. de toevoegingen en onttrekkingen worden hier niet
eerder opgenomen, maar (natuurlijk) pas nadat de raad dit
besloten heeft.

68

69

72

73

74

75

PP Algemeen bijlagen
begrotingswijziging, alles wat alleen
in kolom 2019 staat betreft een
incidenteel effect?

Dank u.

Uit het toegevoegde overzicht aan het einde van deze
vragenlijst blijkt dat zonder de reservemutaties het tekort
ca. € 1,1 mln. hoger geweest zou zijn.

Ja, dat kan. Zie het aangepaste overzicht achterin.

Dit betreft extra uren en indexatie van Hacron Schoon.

Dit betreft het budget voor lidmaatschappen voor
ondersteunende instellingen, zoals VNG reprorecht,
Erfgoedvereniging Heemschut, Vereniging sport en
gemeente, Centraal bureau Fondsenwerving.
Hier staan alleen de mutaties die invloed hebben op het
begrotingssaldo van 2019.

Uitvoeringsprogramma
Programma 1: Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Nr.
Bladzijde/vraag
Antwoord
76

D66 Pagina 35, 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?

Voor het einde van het jaar ontvangt uw raad een verslag
over de eerste activiteiten en bevindingen.

10

77

78

D66 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
VVD Pagina 35 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. Zie deze niet op de agenda
voor december staan, net zoals
deze niet op de termijnagenda te
vinden is. Wanneer komt deze?

Programma 2: Onze Leefomgeving
Nr.
Bladzijde/vraag
79

VVD Pagina 38 ontwikkeling Aastrang
Welke ontwikkelingen worden
haalbaar geacht? Hoort daar het
bevaarbaar maken ook toe?

Programma 3: Mens en Samenleving
Nr.
Bladzijde/vraag
80

D66 Pagina 39, punt 35; Wanneer
kan de raad de concrete plannen
tegemoet zien?

81

D66 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?

Na het vaststellen van de begroting is dit geen actueel
punt meer. Vanzelfsprekend houden wij de vinger aan de
pols. Wanneer in de nabije toekomst mocht blijken dat het
bedrijfsleven behoefte heeft aan een
bedrijfscontactfunctionaris, nemen we de invulling van
deze behoefte alsnog/opnieuw in overweging.

Wij verwachten in het eerste kwartaal 2020 met de
bedoelde notitie te komen.

Antwoord
Ten aanzien van het project Oude IJsselzone is een
werkgroep van aangrenzende gemeenten geformeerd
waarbij de gemeente Aalten ook is aangehaakt. Zowel met
het Waterschap, Provincie Gelderland, Kreis Borken en
Stadt Bocholt worden de mogelijkheden van o.a.
bevaarbaarheid besproken. Ook speelt duurzaamheid mee
om het beschikbare water ook in droge perioden langer
vast te kunnen houden. In de loop van het jaar 2020
kunnen wij u over het verloop van deze ontwikkelingen
nader informeren.

Antwoord
Er is geen planning gezet op de realisatie van een inloop of
jongerencentrum. Samen met het jongerenwerk zijn we nog
aan het onderzoeken op welke manier we dit willen
vormgeven en wat het beste aansluit bij de wensen en
behoeften van de jongeren. Vanwege de kosten wordt er
specifiek gekeken waar we eventueel bij aan kunnen sluiten
om een inloop te creëren. Creatieve oplossingen zijn pop
ups of mobiele ‘hangplekken’. Ook een JIP (Jongeren
Informatie Punt) is een optie die we willen onderzoeken.
Op de bestuurlijke termijnagenda staat de
raadsmededeling over de mantelzorgmakelaar voor maart
2020 gepland.
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Toegevoegd: het overzicht van pagina 47 met daarin op verzoek zichtbaar het resultaat en de
mutatie reserves. Antwoord op vragen 70 en 72.
Voor het jaar 2019:
Primitieve
raming

Raming na
wijziging

Najaarsnota
2019

Raming na
najaarsnota
2019

Baten
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Programma 2 Onze Leefomgeving
Programma 3 Mens en Samenleving
Programma 4 De Klant
Programma 5 Informatie en registratie
Programma 6 Financiën en Vastgoed
Programma 6, Reserve mutaties
Programma 6, Resultaat
Totaal baten

-363.269
-4.223.475
-5.217.317
-286.600
-4.981.411
-44.057.840
-577.733
0
-59.707.645

-590.899
-6.067.723
-5.150.833
-286.600
-5.051.411
-44.418.720
-3.357.651
0
-64.923.837

-13.853
301.538
-65.142
2.800
-4.750
-3.071.340
1.356.236
0
-1.494.511

-604.752
-5.766.185
-5.215.975
-283.800
-5.056.161
-47.490.060
-2.001.415
0
-66.418.348

Lasten
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Programma 2 Onze Leefomgeving
Programma 3 Mens en Samenleving
Programma 4 De Klant
Programma 5 Informatie en registratie
Programma 6 Financiën en Vastgoed
Programma 6, Reserve mutaties
Programma 6, Resultaat
Totaal lasten

6.427.502
9.054.421
32.669.796
901.947
2.943.457
6.716.522
558.000
436.000
59.707.645

8.653.356
11.773.081
34.338.874
939.466
3.117.511
7.127.130
558.000
-1.583.581
64.923.837

-1.122.713
-722.933
841.532
-32.543
-13.517
1.153.453
336.862
1.054.370
1.494.511

7.530.643
11.050.148
35.180.406
906.923
3.103.994
8.280.583
894.862
-529.211
66.418.348

Totaal saldo van baten en lasten
Programma 1 Bestuur, Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Programma 2 Onze Leefomgeving
Programma 3 Mens en Samenleving
Programma 4 De Klant
Programma 5 Informatie en registratie
Programma 6 Financiën en Vastgoed
Programma 6, Reserve mutaties
Programma 6, Resultaat
Totaal saldo van baten en lasten

6.064.233
4.830.946
27.452.479
615.347
-2.037.954
-37.341.318
-19.733
436.000
0

8.062.457
5.705.358
29.188.041
652.866
-1.933.900
-37.291.590
-2.799.651
-1.583.581
0

-1.136.566
-421.395
776.390
-29.743
-18.267
-1.917.887
1.693.098
1.054.370
0

6.925.891
5.283.963
29.964.431
623.123
-1.952.167
-39.209.477
-1.106.553
-529.211
0

Reservemutaties 2019:
Primitieve
raming
Algemene reserve
Reserve wegenonderhoud
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Reserve huisvesting onderwijs
Reserve bodemsanering
Reserve dorpsuitleg
Reserve formatie en organisatie
Reserve decentralisaties
Totaal reserve mutaties

0
-50.000
112.840
70.000
0
0
-152.573
0
-19.733

Raming na
Raming na Najaarsnota najaarsnota
wijziging
2019
2019
-1.754.343
1.714.141
-40.202
-85.260
-25.000
-110.260
12.840
-39.360
-26.520
60.225
-17.225
43.000
0
0
0
0
60.542
60.542
-152.573
0
-152.573
-880.540
0
-880.540
-2.799.651
1.693.098
-1.106.553
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Voor het jaar 2020:
Primitieve
raming

Raming na
wijziging

Najaarsnota
2019

Raming na
najaarsnota
2019

Baten
Programma 1 Ruimte
Programma 2 Sociaal Domein
Programma 3 Bedrijfsvoering
Programma 3, Reserve mutaties
Programma 3, Resultaat
Totaal baten

-5.885.010
-5.242.723
-49.787.307
-629.066
0
-61.544.106

-5.885.010
-5.242.723
-49.787.307
-629.066
0
-61.544.106

-1.258.483
-61.023
-164.242
-1.664.946
0
-3.148.694

-7.143.493
-5.303.746
-49.951.549
-2.294.012
0
-64.692.800

Lasten
Programma 1 Ruimte
Programma 2 Sociaal Domein
Programma 3 Bedrijfsvoering
Programma 3, Reserve mutaties
Programma 3, Resultaat
Totaal lasten

12.279.649
37.947.623
10.763.834
550.000
3.000
61.544.106

12.279.649
37.950.123
10.763.834
550.000
500
61.544.106

2.749.154
1.178.459
-1.363
0
-777.556
3.148.694

15.028.803
39.128.582
10.762.471
550.000
-777.056
64.692.800

6.394.639
32.704.900
-39.023.473
-79.066
3.000
0

6.394.639
32.707.400
-39.023.473
-79.066
500
0

1.490.671
1.117.436
-165.605
-1.664.946
-777.556
0

7.885.310
33.824.836
-39.189.078
-1.744.012
-777.056
0

Totaal saldo van baten en lasten
Programma 1 Ruimte
Programma 2 Sociaal Domein
Programma 3 Bedrijfsvoering
Programma 3, Reserve mutaties
Programma 3, Resultaat
Totaal saldo van baten en lasten

Reservemutaties 2020:
Primitieve
raming
Algemene reserve
Reserve wegenonderhoud
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen
Reserve huisvesting onderwijs
Reserve bodemsanering
Reserve dorpsuitleg
Reserve formatie en organisatie
Reserve decentralisaties
Totaal reserve mutaties

0
30.000
-24.354
80.000
0
0
-164.712
0
-79.066

Raming na
wijziging
0
30.000
-24.354
80.000
0
0
-164.712
0
-79.066

Raming na
Najaarsnota najaarsnota
2019
2019
-1.664.946
-1.664.946
0
30.000
0
-24.354
0
80.000
0
0
0
0
0
-164.712
0
0
-1.664.946
-1.744.012
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