Vragen en antwoorden café 25 mei 2016
JAARREKENING 2015
Programma 1: Bestuur en Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Num
Vraag
Antwoord
mer
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

Blz. 18. Punt 7. Welke bijdrage aan
het herstel Vestingpark?
Blz. 19. Vindt er regionale
afstemming plaats bij het opstellen
van de evenementennota?
Blz. 20. Zijn er meetbare effecten
van het Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO)?
Blz. 119. Waarom zijn de
accountantskosten met € 12.000,verhoogd? Waarom is deze
verhoging van de kosten
opgenomen onder het onderdeel
“raad en griffie”?
Blz. 119. Waarom is de geraamde
storting in de voorziening
pensioenen en wachtgelden
wethouders opgenomen onder het
onderdeel “raad en griffie”?
Blz. 120. Kan van project
Bredevoort vestingstad een
overzicht worden gemaakt waaruit
blijkt welke activiteiten, uitgaven en
inkomen er onder vallen?

Programma 2: Onze Leefomgeving
Nr.
Vraag
2.1

2.2

Er wordt door burgers veel
geklaagd over gebrek aan
handhaving, waaruit bestaat de
combinatie van controles?
Wat betekent actief invulling geven
aan het project brede stoep?

2.3

Worden burgers actief betroken bij
het speelbeleid?

2.4

Is het beschermen van roeken
verplicht?
Als het subsidiepapier niet meer
gesubsidieerd wordt is dit dan een
voordeel op de afvalkosten?
Wordt de subsidie op oud papier
meegenomen in de
afvalstoffenheffing?

2.5
2.6

We hebben bijgedragen in de kosten van beplanting,
infopaneel en het onverharde pad.
Ja.
Nee.
Conform voorschriften van het ministerie heeft de
accountant te maken met extra regelingen en diepgaande
controles. Dit betreft de Sisa, EU aanbestedingen,
grondzaken en een eenmalige extra IV3 controle.
De kosten van de accountant vallen onder de
voorgeschreven functie “Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer”.
De kosten van het college van burgemeester en
wethouders vallen onder de voorgeschreven functie
“Bestuursorganen” Deze functie hebben wij opgenomen
onder het onderdeel “raad en griffie”.
Wij hebben inmiddels de subsidieverantwoording
ingediend bij de Regio Achterhoek. Indien gewenst kan
daarvan een kopie ter inzage worden gelegd voor de
gemeenteraad.

Antwoord
In het eerste punt herkennen wij ons niet. Verder worden
medewerkers geïnstrueerd om in de openbare ruimte bij
constateringen zaken op te pakken en waar mogelijk te
combineren.
De informatie is moeilijk controleerbaar maar is juist
zichtbaar in de openbare ruimte zelf. Denk hierbij aan
aanpassingen van trottoirs, verplaatsen van lichtmasten of
het snoeien van overhangend groen die de doorgang op
de trottoirs belemmeren.
Op dit moment vinden er voorlichtingsbijeenkomsten
plaats. Daar worden burgers actief benaderd om mee te
denken en te praten over de inrichting van de
verschillende speelterreinen.
Beschermen niet maar het bestrijden van roeken mag niet.
De roek is een beschermde diersoort.
Ja, de subsidie ligt vast t/m 2017 (lasten circa € 70.000).
Ja.
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Programma 3: Mens en Samenleving
Nr.
Vraag
3.1

3.2

3.3

Blz. 31. ‘Wij stimuleren….sport’. Uit
de doelstellingen kan niet gehaald
worden hoeveel de gemeente
Aalten daadwerkelijk aan promotie
van sport doet. Hoe zit dit?
Blz. 55. Het aantal voorzieningen
voor jeugdzorg. Dit is een erg
abstracte tabel. Kunt u mij wat meer
uitleg geven, hoe verklaart men de
stijging en stabiliseert dit nog?
Blz. 127. Kulturhus Bredevoort. Wat
is hier gebeurd?

3.4

Blz. 110. Hoe zit het met de
organisatie van gebouwen van
scholen?

3.5

Blz. 12. Kerngegevens van de
gemeente. Vorig jaar stond het
aantal WWB 65+ op 78, nu op 0.
Hoe kan dat?
Blz. 124. Jeugdzorg. Deze staat op
-4. Is dat niet laag?
Blz. 125.
Jeugdzorg/peuterspeelzalen. Deze
post is eenmalig verhoogd,
waarom?
Blz. 125. Werk en Inkomen. Laatste
regel. Hoe wordt dit weer
rechtgetrokken?
Blz. 126. Overschot minimabeleid.
Kan het bedrag niet aan de
doelgroep besteedt worden in
plaats van dat het naar de
Algemene Middelen gaat?

3.6
3.7

3.8
3.9

3.10

Er is sprake van een verschil van
inzicht over de afrekening Kulturhus
Bredevoort en Dinxperlo. Wat
behelst dit? Is hierover aan de raad
gerapporteerd?

Antwoord
We werken nauw samen met Figulus op het gebied van
projecten voor ouderen en jongeren. We promoten de
Nationale Sportweek. In de Achterhoek doen we mee aan
projecten als Achterhoek in Beweging.
Wat men in de tabel ziet is het totaal aantal voorzieningen
per maand. Of er sprake is van stabilisatie kunnen we
(nog) niet zeggen. Het is een dynamisch speelveld.
De provincie komt de subsidieafspraken (nog) niet na.
Hierover zijn we in gesprek met de provincie om alsnog
het volledige subsidiebedrag te ontvangen.
Wij als gemeente zijn niet verantwoordelijk voor het
onderhoud van de scholen. Met uitzondering van verbouw,
nieuwbouw en renovatie. Hiervoor kan men een beroep
doen op de gemeente.
De gemeente verstrekt deze uitkeringen niet meer. Is
overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank. Daardoor
ziet men ze niet meer terug in deze tabel.
Op het moment van opstellen was de bijdrage voor de
decentralisaties nog niet bekend.
Dit komt onder andere door een daling van de
ouderbijdrage en een stijging van de loonkosten. Een
uitgebreide toelichting staat in de najaarsnota 2015 pag.
26 P3.0012 Peuterspeelzaalwerk.
Dit heeft alles te maken met zogenaamde ‘dubieuze
debiteuren’. Dit zijn leenbijstanden waarvan verwacht
wordt dat die niet volledig worden terugbetaald.
We zetten een soort ‘koepel’ over alle budgetten met
betrekking tot het Sociaal Domein. Op het ene gebied
hebben we een tekort, op het andere gebied een
overschot. We willen ervoor zorgen dat de budgetten zoals
deze bij ‘onze afdeling’ blijven en niet in de Algemene
Middelen terecht komen.
Gezien het feit dat het nog een lopend project is en er nog
gesprekken zijn op het Provinciehuis wachten we de
resultaten daarvan af. Indien dit negatieve consequenties
heeft nemen we de Raad daarin mee.
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Programma 4: De Klant
Num
Vraag
mer
4.1

Blz. 38. Hoe worden inwoners van
informatie voorzien, onder andere
om ze meer bekend te maken met
krimpgemeente?

4.2

Blz. 40. Voor asielzoekers die een
V.O.G. aanvragen zal het
problemen geven deze in te vullen
omdat er weinig tot niets te
achterhalen is over hun verleden.
Hoe gaat de gemeente daar mee
om?

4.3.

Veiligheid en Privacy. Van rood
naar groen. Wat is de verandering?

Programma 5: Registratie en Informatie
Num
Vraag
mer
5.1
Waarom zit er een verschil tussen
het stoplicht van de jaarrekening
2015 (oranje) en voorjaarsnota
2016 (groen) rond
informatiebeveiliging?
5.2
Blz. 45. Wat speelde er nog meer.
De jeugdapplicatie is aangeschaft
en verder ingericht. Is het niet zo
dat deze pas in 2016 operationeel
wordt?
5.3
Waardoor worden de lagere kosten
van ICT veroorzaakt?

Antwoord
Via Aalten Actueel in Aaltens Nieuws/Dinxpers Nieuws
wordt dit gecommuniceerd. Er is in de opstartfase van het
KCC gekozen voor een groeimodel; vanuit ‘doen’
aansluiten bij de natuurlijke gang van zaken. We zijn een
lerende organisatie. We zijn begonnen met de basis
(faciliteiten, mensen en aanwezige basiskennis) en passen
ons van daaruit praktijkgericht aan de klantvraag aan. In
maandelijkse themapagina’s, zoals ‘Wonen’, wordt hier
aandacht aan besteed. Met actuele onderwerpen die een
relatie hebben met ‘krimp’, zoals wonen (in brede zin),
onderwijs, sport e.d. worden inwoners op een
laagdrempelige manier bewust gemaakt van gevolgen van
de krimp. Voor het sociaal domein (waar ook relaties met
‘krimp’ zijn), worden op een ander moment, eveneens
maandelijks, themapagina’s rond zorg & welzijn aan
Aalten Actueel toegevoegd.
Een V.O.G. is een verklaring waaruit blijkt, gelet op het
doel dat daarmee moet worden gediend, dat van
bezwaren tegen betrokkene niet is gebleken. De Dienst
Justis (www.justis.nl) is verantwoordelijk voor het
naspeuren van iemands geregistreerde gedrag in relatie
tot het doel waarvoor de V.O.G. is gevraagd. Daarvoor
wordt, als dat mogelijk is, gebruik gemaakt van informatie
die uit het buitenland is ‘overgekomen’ en vervolgens is
gedocumenteerd in de Justitiële Informatiedienst.
Betrokkene krijgt een V.O.G. voor het doel waarvoor de
verklaring is gevraagd als justitie uit de bij haar
beschikbare bronnen geen informatie heeft kunnen halen
die betrekking hebben op verzoeker. Dat geldt voor
asielzoekers, maar bijvoorbeeld ook voor Nederlanders die
in het buitenland hebben gewoond.
Veiligheid en Privacy hebben we in de basis goed voor
elkaar. Door de twee TSN acties (bezetting
gemeentekantoor) is een aantal verbeterpunten
gesignaleerd, zoals extra cameratoezicht in de
publiekshal. Dat gaan we dit jaar realiseren, vandaar
groen.
Antwoord
Eind 2015 is geconstateerd dat wij minder ver waren rond
de informatiebeveiliging dan we hadden gedacht. Er is
inmiddels menskracht vrijgemaakt om in 2016 de
onderdelen van de informatiebeveiliging te versnellen
waardoor we weer op schema liggen.
Nee, de jeugdapplicatie staat bij de gemeente Berkelland.
Deze wordt op dit moment voor onze jeugdzorg
aangepast. Deze app komt in 2016 te draaien in Aalten.
Efficiencyvoordeel van de samenwerking en enkele
opdrachten zijn in 2015 niet uitgevoerd.
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Programma 6: Financiën en Vastgoed
Num
Vraag
mer
6.1
6.2
6.3

6.4

Antwoord

Blz. 134. Gemeentelijke gebouwen.
Er zit ruimte in de exploitatiekosten
voor de drie panden. Hoe komt dat?
Blz.134 Sporthallen en zalen, er zit
een rekenfout in. € 35.000 -/- €
3.000 is € 32.000.
Blz. 50. Wat is de stand van zaken
met betrekking tot de
Stationslocatie Aalten Zuid?

Van de drie panden voor de gemeentelijke huisvesting zijn
er slechts twee in gebruik.

Blz. 50. Hoeveel is het totale verlies
op het Hoge Veld?

Het complex is aangekocht voor € 1.755.656,- (inclusief de
kosten koper). Tot en met 2015 is er € 213.967,- aan
kosten gemaakt. Dit zijn onder andere de rentekosten, de
plankosten en overige kosten. De verwachting is dat we tot
het moment van levering aan de ontwikkelaar nog €
130.377,- aan kosten maken. Per saldo heeft het Hoge
Veld dan € 2.100.000,- gekost. De opbrengst uit de
verkoop bedraagt € 555.000,-. Het resultaat bedraagt dan
€ 1.545.000,- (verlies). In 2012 is reeds een verlies
genomen van € 1.000.000,-. Voor het restant (€ 545.000)
is per ultimo 2015 een voorziening getroffen.

Het voordeel van € 32.000 bestaat uit het voordeel op
energie van € 31.000 en uit verschillende kleinere
bedragen.
Het project loopt inmiddels al geruime tijd. De kosten voor
de binnen-asbestsanering vallen hoger uit dan vooraf
geraamd. Hier staat echter tegenover dat de kosten voor
de sloop en bodemsanering lager uitvallen dan geraamd.
Ook bestaat de mogelijkheid om een subsidie voor de
sanering van de asbestdaken te verkrijgen. De
verwachting is dat het project binnen het door de raad
beschikbaar gestelde krediet (€ 300.000,-) gerealiseerd
kan worden.

Hier staat echter tegenover dat als onderdeel van de
overeenkomst met SZMK de voormalige Frankenschool
aan SZMK is verkocht voor € 875.000,-.
Grondzaken / algemene uitkering
Num
Vraag
mer
G.1

G.2

In 2014 is de lengte van de
recreatieve fiets-, ruiter- en
wandelpaden verkeerd opgenomen.
Staat dit dan verkeerd in de
jaarrekening 2015?
Kan er een rondweg komen via de
Admiraal de Ruyterstraat?

Antwoord
Nee, dit is in de jaarrekening 2014 verkeerd opgenomen.
De lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden
van 2014 is in de jaarrekening 2015 gecorrigeerd.
Gaan we uitzoeken.
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Algemeen
Num
Vraag
mer
A.1

A.2

Waarom zijn we van kleinverbruiker
naar grootverbruiker energie
gegaan en is de daarmee
samenhangende teruggaaf
energiebelasting eenmalig?
Zijn de enkele aanvragen
utiliteitsbouw en woningbouw
eenmalig?

Antwoord
Doordat alle afzonderlijke aansluitingen, bijvoorbeeld
rioolgemalen, nu als één aansluiting worden gezien,
worden we aangemerkt als grootverbruiker. De teruggaaf
energiebelasting was eenmalig en was een verrekening
met teveel betaalde belasting van de afgelopen jaren.
Vooraf is niet in te schatten welke aanvragen er zullen
komen, dus is het eenmalig. Het betreft hier vooral enkele
grote agrarische projecten en bedrijfs- en
kantoorgebouwen, waaronder het gemeentehuis.
De prestaties en activiteiten in een volgend boekjaar die
van invloed zijn op het jaarverslag cq jaarrekening worden
nog als dusdanig verwerkt.
Bij de najaarsnota geven we een geprognosticeerd
jaarrekening resultaat aan. De verschillen met het
uiteindelijke saldo worden in dit overzicht weergegeven.
Voor de Hogestraat is een raming opgenomen en hier is
niets op uitgegeven. Dit is een voordeel ten opzichte van
het geprognosticeerde tekort. Wat ’t Zand betreft, deze
contante waarde is niet geraamd. Dit is ook een voordeel
ten opzichte van de najaarsnota.
De toelichtingen tussen de primitieve raming en de
begroting na wijziging is op verzoek van de raad. Deze is
niet verplicht conform het BBV. De toelichting tussen de
raming en de werkelijkheid is wel voorgeschreven. We
hebben het op deze manier gegroepeerd omdat het
anders verwarrend wordt in hoeverre we het over de
werkelijke of geraamde cijfers hebben. Om niet teveel uit
te weiden, beperken we ons tot hoofdlijnen en niet tot
details.

A.3

Jaarrekening stopt per 31
december.

A.4

Blz. 9. Voordelen Hogestraat & ’t
Zand. Waarom zijn dit voordelen?

A.5

Vanaf blz. 119. Toelichtingen zijn
niet duidelijk.

A.6

Blz. 10. Waaruit blijkt dat er winst
op complex Kraaienboom is
gemaakt?

Dit is geen boekwinst geweest maar een vrijval van het in
voorgaande jaren genomen verlies. Per abuis is dit als
boekwinst genoemd. Zie blz. 81 paragraaf Grondbeleid.

A.7

Blz.104. Alle investeringen met een
maatschappelijk nut zijn in 2015
versneld afgeschreven.

A.8

Het aantal 0-18 jarigen loopt al
jaren terug. Waardoor komt dat?

Dit zijn hoofdzakelijk de investeringen met betrekking tot
de wegen. In 2017 worden de BBV voorschriften
gewijzigd, het is dan niet meer toegestaan om deze in één
keer af te schrijven.
Blz. 90. De leeftijdsgroep 0-9 jarigen is fors aan het
afnemen als gevolg van de kleine groep 20-40 jarigen.
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Paragrafen
Num
Vraag
mer
P.1

Rioolheffing opbrengst is voor 2015
hoger geraamd t.o.v. 2014, maar de
werkelijke opbrengst is lager. Hoe
kan dit?

P.2

Afvalstoffenheffing geraamde
opbrengst 2015 is lager dan de
werkelijke opbrengst 2014, maar de
werkelijke opbrengst 2015 is nog
lager. Hoe kan dit?

P.3

De complexen, waar staat een
overzicht van de opgenomen
voorzieningen?
Het niet voldoen aan de
macronorm. Heeft dit wel eens tot
sancties geleidt in Nederland?
Waarom is het vreemde vermogen
van de Regio Achterhoek zo hoog?

P.4
P.5

P.6
P.7

Blz. 88. BNG. Het lijkt raar dat het
ontvangen dividend niet parallel
loopt met de behaalde nettowinst?
Blz.69. Treasury. Wat is
kredietlimiet?

P.8

Blz.69. Treasury. Wat is
kasgeldlimiet

P.9

Blz.71. Het gemiddelde
rentepercentage van 3,58% is
hoog. Hoe komt dit?
Blz. 83 en verder. In welk boekjaar
worden de resultaten van de
verbonden partijen verantwoord?

P.10

Antwoord
De opbrengst van de rioolheffing wordt bepaald door de
hoeveelheid afgenomen water en het vastgestelde tarief.
Na afloop van het verbruiksjaar blijkt of de raming juist
was. Omdat het werkelijk waterverbruik 2014/2015 een
stuk lager is dan geraamd moet de opbrengst worden
bijgesteld. Dit werkt enerzijds door in de afrekening over
2014/2015 en anderzijds in de voorschotten over
2015/2016. De geraamde opbrengst ad € 1.645.000 was
het bedrag zoals in de begroting stond. Bij de najaarsnota
2015 is deze opbrengst al met € 143.000,- bijgesteld.
De opbrengst van de afvalstoffenheffing bestaat uit het
vastrecht en de afrekening van het aantal ledigingen over
het jaar. Omdat pas na afloop van het jaar bekend is hoe
vaak de burgers de containers aan de weg hebben gezet
kan dat een afwijkende opbrengst tot gevolg hebben. In
2015 was dat het geval. Omdat de afrekening van ROVA
ook gebaseerd is op het werkelijk aantal ledigingen valt
deze dus ook lager uit. Per saldo is dat voor de gemeente
budgetneutraal.
Op blz. 81 van de jaarrekening in de tabel
‘Verloopoverzicht getroffen voorzieningen’ wordt hier een
overzicht van weergegeven.
Nee.
Er gaat voor een ruim 4 miljoen aan voorzieningen in
verband met de nazorg van stortplaatsen Langeberg,
Wald en Bellegoor. Overigens wordt de overgang naar de
provincie van de nazorg in 2016 verwacht. Verder staat er
voor ruim 19 miljoen aan overlopende passiva. Voor dit
bedrag zijn beschikkingen afgegeven aan alle projecten
die onder het regiocontract vallen. Dit is zowel provinciaal
geld als het gemeentelijk deel van MIP gelden voor de
projecten vrijetijdseconomie.
Toch klopt dit, omdat de dividend uitkering door Aalten 1
jaar later ontvangen en verwerkt wordt in de boekhouding.
In de financieringsovereenkomst met de BNG is een
kredietarrangement opgenomen met een maximum. Dit
maximum is de kredietlimiet en bedraagt € 5.2 mln.
De kasgeldlimiet geeft het bedrag aan dat de gemeente
maximaal met kort geld (looptijd < 1 jaar) mag financieren.
De limiet wordt berekend met een percentage (8,5%) van
het begrotingstotaal.
Dit komt omdat er nog “oudere” leningen zijn met een
relatief hoog percentage zijn. Het is niet mogelijk om deze
vervroegd af te lossen
Indien tijdig bekend worden ze nog in het lopende
boekjaar meegenomen, meestal vinden de afrekening na
afsluiting plaats en worden ze in het volgende boekjaar
verwerkt.
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VOORJAARSNOTA 2016
Programma 1: Bestuur en Advies en Ruimtelijke Ontwikkeling
Num
Vraag
Antwoord
mer
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

Blz. 9 punt 3. Onlangs verschenen
er berichten in de krant dat Aalten
slecht scoort voor wat betreft de
aanrijdtijden van ambulances.
Welke stappen worden
ondernomen?
Blz. 10 punt 4. Zijn er voldoende
goedkope woningen beschikbaar
voor de vluchtelingen? Moet De
Woonplaats niet snel de extra
woningen bouwen?
Blz. 10 punt 5. Als de ruimtelijke
structuurvisie in de vertraging is dan
is stoplicht op groen toch niet
terecht?
Blz. 10 punt 5. Als er in 2018
begonnen gaat worden met
ruimtelijke structuurvisie waarom
dan het geld pas in 2019/20 in de
begroting?
Blz. 10 punt 6. Wat is de stand van
zaken met betrekking tot breedband
in het buitengebied? Is glasvezel
nog wel de meest voor de
handliggende invulling. Zouden we
niet moeten voorsorteren op via de
‘lucht’?
Blz. 10 punt 6. Waarom gaat de
ontwikkeling van breedband in
Winterswijk zo veel sneller?
Blz. 11. Waar komt de idee van een
generatiepact vandaan en welke
middelen worden hiervoor
beschikbaar gesteld?

Blz. 12. Waarom is de uitbreiding
van Boa’s nodig en waarom kunnen
de kosten hiervan niet binnen de
loonbegroting/schommelfonds
worden opgevangen?

Hierop is actie ondernomen. Binnenkort vinden
gesprekken plaats met de (grensoverschrijdende)
ambulancediensten.

Op dit moment lukt het De Woonplaats nog net wel om
gericht te kunnen toewijzen, maar het is niet eenvoudig.
Ook zijn er al woningen uit de verkoop gehaald om aan de
taakstelling te kunnen voldoen. Gewone nieuwbouw is
geen alternatief voor de doelgroep met hele lage
inkomens.
Het opstellen van de ruimtelijke structuurvisie is bewust
uitgesteld in verband met de komst van de nieuwe
Omgevingswet.
We verwachten op dit moment medio 2018 met de
voorbereiding te starten. Mocht blijken dat we toch al
eerder middelen nodig zijn dan melden we dat in 2018.
Naar verwachting start de uitrol in het najaar van 2017 en
vindt de oplevering plaats in 2018.
Een alternatief via ‘de lucht’ is op dit moment niet
toekomstbestendig.

In Winterswijk was men al veel verder in de voorbereiding.
Daar was de deelname van de huishoudens ook al in
beeld.
In de CAO gemeenten 2013-2015 zijn afspraken gemaakt
over werkgelegenheid en werkervaring. De gemeenten
worden geadviseerd om de mogelijkheden van een
generatiepact te benutten. De intentie van deze regeling is
oudere medewerkers minder te laten werken (zodat ze
langer kunnen doorwerken in lijn met Regeringsbeleid)
met gedeeltelijke financiële compensatie, om zo budgettair
ruimte te maken voor de aanstelling van jongere
medewerkers.
Deze vacature is nodig vanwege gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid en verminderde inzetbaarheid van
twee Boa’s. Deze gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid/verminderde inzetbaarheid valt
buiten de invloedssfeer van het MT.
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1.9

Blz. 12 punt 5. Structurele
verhoging personeelsbudgetten in
verband met decentralisaties. Moet
dit zo gelezen worden dat in 2015
en 2016 deze
bedragen/personeelsleden
gefinancierd zijn/verantwoord
worden in de loonbegroting?

1.10

Geldt dit ook voor de punten 8 en
9?

1.11

Kan er bij de begroting een
overzicht komen van tijdelijk
personeel, gefinancierd uit tijdelijke
middelen dat overgaat naar vast
personeel/structurele financiering
en betaald wordt uit de
loonbegroting?
Kan er een overzicht komen van de
taken, de bezetting en kosten van
de afdeling Communicatie in
verband met de noodzakelijke
kwaliteitsimpuls? Waar bestaat
deze kwaliteitsimpuls uit?
Worden er nieuwe initiatieven
ontplooid op het gebied van
veiligheid?

1.12

1.13

1.14

1.15

Zijn er wellicht, met gebruikmaking
van Euregiosubsidies,
mogelijkheden voor
aanpassingen/verfraaiingen rondom
de Aa-strang naar voorbeeld van
het project bij Berenschot’s
Watermolen?
Hebben we voldoende zicht op de
mogelijkheden van Euregiosubsidies?

De (meerjaren) loonbudgetten worden onder andere
aangepast indien de gemeentelijke taken wijzigen. Vorig
jaar zijn de loonbudgetten al verhoogd in verband met de
transities in het sociale domein. Het gaat nu om een ander
onderdeel, de uitvoering van de Wet Sociale
Werkvoorziening. We hebben dit jaar al medewerkers van
Hameland aangenomen in het kader van de ontmanteling
van deze gemeenschappelijke regeling en de
voorbereidingen op de nieuwe structurele organisatie van
deze belangrijke taak vanaf 1 januari 2017. Daarnaast is
er een structureel effect op andere beleidsterreinen (KCC,
communicatie) en zijn enkele tijdelijke maatregelen
genomen. Indien de raad conform het voorstel van het
college besluit tot toetreding tot de gemeenschappelijke
regeling Laborijn worden de effecten daarvan verwerkt in
de programmabegroting 2017. Een en ander is mede
afhankelijk van de met Laborijn nog te maken afspraken
over de precieze invulling van de samenwerking en het
nader onderzoek naar de mogelijkheden om op termijn
onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden in eigen
beheer uit te laten voeren.
Bij punt 8 gaat het om een budgetneutrale verschuiving
van inhuur/inkoop naar uitvoering door eigen
medewerkers.
Punt 9: Dit bedrag is nodig voor tijdelijke personele
maatregelen bij de afdeling Samenleving, team Zorg en
Inkomen in het kader van de transities.
Conform bestaand beleid wordt verantwoording afgelegd
op basis van de loonbudgetten (met inbegrip van de
methodiek van het schommelfonds) en niet op basis van
aantallen FTE (vast of tijdelijk).

Bij de majeure uitbreiding van de gemeentelijke taken van
de afgelopen jaren op complexe en bestuurlijk gevoelige
beleidsterreinen is het evident dat dit ook op het gebied
van de communicatie grote gevolgen heeft. Voor het
overige is dit bedrijfsvoering en aan het college.
Er worden verschillende acties ondernomen op het gebied
van veiligheid (burgernet, hartveilig wonen etc.) Ieder jaar
wordt gerapporteerd over de acties op het gebied van
veiligheid in het kader van integraal veiligheidsbeleid.
Gegeven de goede score van de gemeente Aalten op het
thema veiligheid wordt het bestaande beleid voortgezet.
Rekeninghoudend met de haalbaarheid van projectideeën
e
zal in de 2 helft van 2016 worden bekeken of
ontwikkelingen rondom de Aa-strang in aanmerking komen
voor euregionale en/of LEADER-gelden.
Hiermee inspelend op soortgelijke ontwikkelingen rondom
Berenschot’s Watermolen in Winterswijk (renovatie,
aanleg vispassages etc.).
Ja, we hebben een goed beeld van de mogelijkheden en
maken daarvan waar mogelijk gebruik.
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Programma 2: Onze Leefomgeving
Nr.
Vraag
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Waarom wordt er door gewijzigde
werkzaamheden bij de buitendienst
een efficiëntievoordeel gehaald?
Wat houd het project brede stoep
in?
Vindt er nog extra vervanging van
verlichting plaats? Zo ja, welke zijn
dat dan?
Vindt er controle plaats op
luchtwassers bij agrarische
bedrijven?
Bij afvalbeheer staat het stoplicht
op groen, klopt dit wel?

2.6

De financiële onderbouwing met
betrekking tot de koningsweg
(vuilstort) zou nogal optimistisch
zijn?

2.7

Waarom worden er aan de
Hoeninkdijk geen grasbetonstenen
gelegd?
Huren of leasen wij de
(ondergrondse)containers van de
ROVA?

2.8

2.9

Is bij het plaatsen van de
ondergrondse containers rekening
gehouden met ouderen?

2.10

Wordt het geld dat wordt afgelost
voor een duurzaamheidlening weer
ingezet voor een nieuwe lening?

Antwoord
Alle medewerkers van de buitendienst zijn breder
inzetbaar. Dit houdt in dat ze worden ingezet om andere
werkzaamheden doen dan in het verleden.
In het project brede stoep worden bijv. trottoirs waar
obstakels aanwezig zijn aangepakt waardoor het gebruik
wordt verbeterd.
Als er een mogelijkheid bestaat om extra verlichting te
vervangen dan zal worden gekeken naar het hoogste
verbruik en de resterende levensduur (onderhoud).
Luchtwassers bij agrarische bedrijven worden tijdens een
reguliere controle gecontroleerd op het gebruik en
onderhoud ervan.
Dit klopt omdat in 2015 de behandeling is geweest en
2016 de uitrol zal plaatsvinden. Op dit moment vinden er
voorlichtingsbijeenkomsten plaats. Naar aanleiding van
deze bijeenkomsten zal er een raadsmededeling worden
gemaakt.
Met betrekking tot de Koningsweg zijn de kosten en
opbrengsten inzichtelijk gemaakt. De opbrengsten zijn
gebaseerd op afspraken die zijn gemaakt met het
waterschap voor het brengen van grond. Op de mail van
de heer te Winkel is al gereageerd.
Op basis van verkeersbewegingen wordt de Hoeninkdijk
niet aangemerkt als een doorgaande weg en zijn
grasbetonstenen niet noodzakelijk.
Wij betalen de kosten van plaatsing en daarnaast een
jaarlijks bedrag voor onderhoud en gebruik. De
ondergrondse containers zijn en blijven eigendom van
ROVA.
Ondergrondse container worden zoveel mogelijk in de
buurt van bejaardenwoningen en bejaardentehuizen
geplaatst. Ouderen waarvoor het echt moeilijk gaat
worden gaan we ter zijner tijd persoonlijk een gesprek aan
om te kijken wat er wel kan (maatwerk).
In afwijking tot de andere gemeenten is in Aalten de
duurzaamheidlening niet revolterend in de zin dat de
aflossingen niet opnieuw worden ingezet voor leningen.
De aflossingen vloeien via SVn uiteindelijk weer terug naar
de gemeente.
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Programma 3: Mens en Samenleving
Nr.
Vraag
3.1

3.2

Blz. 19. Vergroting
zelfredzaamheid. Wordt bij
bijvoorbeeld keukentafelgesprekken
het aspect veiligheid meegenomen?
Blz. 22. Bijdrage COA. Hier staat
een budget genoemd. Moet dit geld
nog aan Accent worden
overgedragen?

3.3

Blz. 21. Er was geld beschikbaar
voor de Sportraad. Dit geld was niet
nodig omdat de Sportraad niet meer
bestaat. Nu wordt dit geld
beschikbaar gesteld aan
Achterhoek in Beweging. Waarom?

3.4

Blz. 22. P.3.007 Regionale
projectstructuur 3D. Is dit
gemaximaliseerd?
Blz 2.. P.3.007. Waarom doen we
dit regionaal?

3.5

e

3.6

Blz. 21. 1 alinea. Is dit een
bijstelling of een totaal?

3.7

Blz. 20. Paragraaf 5 Realiseren
fysieke voorzieningen. Wat moet
men hieronder verstaan?
Blz. 22. P3.009 Kwartiermaker
zoekt mogelijkheden. Wordt dit plan
nog gepresenteerd?

3.8

3.9

3.10

3.11
3.12

Blz. 21. Fusie DZSV en SVD. Voor
deze fusie is €10.000 beschikbaar.
Voor Sportpark Zuid €12.000. Is het
college gemandateerd om deze
besluiten te nemen of wordt dit met
de voorjaarsnota verrekend?
Blz. 20. PGB herindicaties. Hoe
komt het dat de applicaties pas in
januari 2016 tot onze beschikking
zijn gekomen?
Moet er niet een
onderhoudsprogramma komen voor
de indicaties?
P.3.002. Transitie Hameland. Heeft
het besluit om alles over te zetten
naar Laborijn nog gevolgen voor dit
bedrag?

Antwoord
Hier wordt zeker aandacht aan besteed. Als onze
consulenten op huisbezoek gaan houden zij zich aan de
zelfredzaamheidmatrix.
Nee, het geld wordt niet overgedragen. Het bedrag wat
hier genoemd staat hebben wij ontvangen van het COA.
Er is wellicht wel een kans dat een gedeelte van het geld
terug moet naar het COA. We zijn in afwachting van dat
besluit.
De €10.000,- van de sportraad is gehandhaafd voor
individuele activiteiten die voorheen door de sportraad
werden georganiseerd (bijvoorbeeld verkiezing
sportman/sportvrouw van het jaar). Dit is opgenomen in de
sportnota. Om de kosten van Achterhoek in beweging te
kunnen betalen is dit bedrag opgenomen in de
voorjaarsnota. Als de Raad het hier niet mee eens is, kan
men dat aangeven.
Ja, ze moeten zich aan dit bedrag houden. Als men meer
geld nodig heeft, moet men naar de Raad.
We nemen dit regionaal op om zo gebruik te kunnen
maken van elkaars expertise en kennis. Men weet elkaar
te vinden en weet hoe lijntjes lopen. Dit vergroot ons eigen
netwerk en zorgt ervoor dat wij sneller en efficiënter
kunnen verbinden.
Dit is een eenmalige ‘totale bijstelling’. Wegens een aantal
oorzaken is er een piek in de herindicaties jeugd. We
hebben voor 4 à 5 maanden tijdelijke krachten ingehuurd
om zo de achterstand weg te werken. Dit zijn de totale
kosten hiervoor.
Aanleg van sportaangelegenheden, multifunctioneel
maken van Sportpark Zuid, aanleggen park voor
calisthenics, fusie DZSV en SVD.
Er is op 18 maart een eerste bijeenkomst geweest
hierover. Als het goed is was de Raad hiervan op de
hoogte. De kwartiermaker houdt nu interviews, daarna
volgt er nog een bijeenkomst op 4 juli.
Deze posten worden verrekend met de voorjaarsnota.

Dit heeft te maken met grote drukte bij ICT leverancier.
Alle gemeenten hebben dit pakket moeten aanschaffen.
De uitgave zijn bedoeld om piekbelasting weg te halen.
Daarna kunnen we de herindicaties spreiden over een
grotere periode.
Dat besluit heeft geen nadelige gevolgen voor de
transitiekosten.
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3.13

3.14

Decentralisatie uitkering.
Waarschijnlijk gaat per 1 juni het
uitwerkingsakkoord verhoogde
asielinstroom in. Kan de Raad ter
zijner tijd een overzicht krijgen van
de financiële gevolgen van dit
akkoord?
P3.007. Hier is sprake van een
decentralisatie-uitkering voor de
uitvoering 3D’s. Waar is deze
uitkering terug te vinden in de
begroting en wat wordt er allemaal
uit gedekt?

Programma 4: De Klant
Num
Vraag
mer
4.1

Zijn de wachttijden voor de
telefonistes naar wens?

4.2

Is het uitvoeren van een 0-meting of
een klanttevredenheidsonderzoek
al gebeurd?

4.3
4.4

Cultuur en Gedrag. Het college
geeft zichzelf hier een groen. Hoe is
dit gemeten?
Is men tevreden met het KCC?

4.5

Kun het KCC het werk aan?

4.6

In het nieuwe gemeentehuis
worden de raadsvergaderingen live
uitgezonden. Wat verwacht men
nog voor opkomst op de tribune?

Zodra dat duidelijk is zal de Raad geïnformeerd worden.

Hier is inderdaad sprake van decentralisatie-uitkering
invoering 3D’s. Deze middelen zitten in de reserve Sociale
Domein.

Antwoord
De wachttijden zitten binnen de gewenste servicenorm. Op
drukke momenten schakelen we extra telefonistes in. Dit
werkt goed.
Er zijn offertes opgevraagd. In 2016 is dienstverlening een
speerpunt: Met onder meer het meten van de
klanttevredenheid (nulmeting), evaluatie van de
vastgestelde servicenormen en wachttijden, het doorlopen
van de ketensamenwerking. De nulmeting heeft nog niet
plaatsgevonden. Verwachting is dat dit in oktober 2016
gebeurt.
‘Groen’ is van toepassing op de bedrijfsvoering/organisatie
en niet op het college, zij maken daar immers geen deel
van uit.
Ja, er is in de opstartfase van het KCC gekozen voor een
groeimodel; vanuit ‘doen’ aansluiten bij de natuurlijke gang
van zaken. We zijn een lerende organisatie. We zijn
begonnen met de basis (faciliteiten, mensen en aanwezige
basiskennis) en passen ons van daaruit praktijkgericht aan
de klantvraag aan. We zijn tevreden met ons KCC. Er
blijven altijd wensen. Dat mag en dat houdt ons scherp op
de dienstverlening.
Ja. Er is steeds meer digitaal te raadplegen. In het
teamoverleg KCC komt regelmatig een collega van een
vakafdeling uitleg geven over een actueel onderwerp zoals
de gemeentelijke belastingen en dergelijke. Op deze
manier organiseren we een laagdrempelige
kennisoverdracht van het backoffice naar de frontoffice en
kweken we tegelijkertijd begrip voor een ieders werk en
verantwoordelijkheid.
De opkomst kan minder worden maar inwoners blijven
komen als er voor hen een actueel onderwerp besproken
wordt. Het is een landelijke trend om vergaderingen te
streamen en deze trend gaan we volgen.
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Programma 5: Registratie en Informatie
Num
Vraag
mer
5.1
Is Aalten dit jaar weer de gemeente
met de laagste gemeentelijke
woonlasten?
5.2
Het stoplicht van
informatiebeveiliging staat op
groen, echter bij Suwinet moet de
informatiebeveiliging nog worden
verbeterd. Hoe zit dit.
Programma 6: Financiën en Vastgoed
Num
Vraag
mer
6.1

Antwoord
Ja.
De toetsing van het plan ligt op schema, vandaar de kleur
groen. Onderdeel van de toetsing is de beveiliging rondom
Suwinet. Uit deze toetsing zijn verbeterpunten naar voren
gekomen. Deze worden momenteel opgepakt.

Antwoord

Blz. 30. Vrijval budget onvoorzien.
Waarom is dat en kunnen we nu
nog wel wat ten laste van
onvoorzien uitvoeren?
Blz. 30. P6.001. Wat betekent
onderuitputting?
Wanneer komt de meicirculaire
2016?
Punt 3. Meer commerciële
aandacht van het in de markt zetten
van bouwkavels. Het streven is om
minimaal 10 kavels te verkopen. Is
dit niet te pessimistisch?
Blz .31. Vrijval reserve ISV.
Waarom wordt het saldo aan de
algemene reserve toegevoegd?
Punt 3. Actief verkoopbeleid. Is hier
in het eerste kwartaal van 2016 nog
iets aan gedaan?

Aan het begin van het lopende jaar valt onvoorzien vrij ten
gunste van het begrotingsresultaat. Dit om een zuiver
resultaat te kunnen presenteren.

6.7

Punt 4. Panden afstoten. Zijn hier
nog ontwikkelingen te melden?

6.8

Hoeveel bouwkavels heeft de
gemeente Aalten op dit moment?
Indicatoren betaaltermijnen. De
VNG propageert nogal efacturering. Is de gemeente hier ook
mee bezig?

Op termijn komt het Kleuterbastion in Bredevoort vrij. Dit
heeft tot gevolg dat dit pand weer in eigendom komt van
de gemeente. Momenteel wordt een alternatieve invulling
voor dit pand onderzocht.
41.

6.2
6.3
6.4

6.5
6.6

6.9

Algemeen
Num
Vraag
mer

Het niet uitgeven van geraamd geld. Er is beslag op de
begroting gelegd, waar geen gebruik van wordt gemaakt.
De berichtgeving van dit moment geeft aan dat de
circulaire op 31 mei komt. Dit is nog niet geheel zeker.
In de jaarrekening 2015 staat in de paragraaf Grondbeleid
dat er in 2015 32 kavels verkocht zijn. Dit is inderdaad
ruim boven het streefgetal van 10.
Dit is conform de nota reserve en voorzieningen, RBS
november 2014.
De gemeente hanteert nog steeds een actief
verkoopbeleid. Dit heeft er in geresulteerd dat er nu al
concreet zicht is op de overdracht van 5 bouwkavels.

Het e-factureren is op de agenda gezet om het
implementatietraject te starten.

Antwoord

A.1

Hoe vindt de beoordeling plaats van
de kleur van het stoplicht?

De kleurenstelling van het stoplicht is nooit helemaal zwart
wit. Een stoplicht wordt op groen gezet als de verwachting
is dat het doel in dat jaar behaald wordt. Het hoeft niet zo
te zijn dat op het moment van de voorjaarsnota het doel al
gerealiseerd is.

A.2

Wat is de stand van zaken met
betrekking tot de goedkeuring van
de jaarrekening door de
accountant?

Dit staat in de raadsmededeling nummer 79 2016.
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