Vragen van de ChristenUnie fractie bij de voorjaarsnota 2012.
1. Stroppenpot. Kan er meer onderbouwing gegeven worden over de noodzaak van deze
fondsvorming en de hoogte van het bedrag? Ergens moeten er toch al wel vermoedens zijn
van het bedrag dat noodzakelijk is, anders ga je toch geen fonds vormen?
2. P1.002 Pilot digitalisering handhaving: Wordt dit samen met Doetinchem gedaan?
3. P2. Pag.12 Woon en leefbaarheid. De zogenaamde positieve reacties op handhaving illegaal
grondgebruik leidt dit tot stopzetting van het illegale gebruik of tot verkoop aan de
gebruiker? En wat zijn dan de verwachte extra inkomsten voor de gemeente?
4. P3. Pag.15. Herindicatie Hulp bij het huishouden: U schrijft hier dat na afronding van de
herindicatie voor hulp bij het huishouden de herindicatie voor de regiotaxi wordt opgepakt.
Onze vraag hierbij is zit deze herindicatie al in het aangegane contract met MO-zaak of moet
deze nog weer op nieuw worden aanbesteed en gegund worden met de nodige kosten? En
zo ja welke kosten zijn hier dan mee gemoeid?
5. P3.004. Koppen geld COA. Heeft het sluiten van het AZC in Aalten nog meer gevolgen voor de
begroting van de komende jaren?
6. P3.005. Opvang vluchtelingen bij Fidessa? Door het wegvallen van een medewerker bij het
SIN verplaatst U de integratie van asielzoekers naar Fidessa Zorg in Ulft. Heeft het vertrek
van de medewerker van het SIN nog positieve gevolgen voor onze begroting? En hebt U al in
beeld wat de kosten voor het jaar 2013 zouden kunnen zijn als U overweegt om deze taak bij
Figulus Welzijn neer te leggen?
7. Schuld hulpverlening. Bij verschillende gemeentes in de regio is het besluit gevallen om hier
voorlopig geen beleid meer op te maken omdat deze maatregel door de Haagse
ontwikkelingen terug wordt gedraaid. Wat doet de gemeente Aalten in deze?
8. P4.001 Aanbesteding leerlingen vervoer: Als de aanbesteding is geweest en je weet het
aantal leerlingen dat van dit budget gebruik maakt dan is het toch vrij eenvoudig om de juiste
kosten op deze post te berekenen?
9. P6.001. Centrumplan: zie ook programma: Is het zo dat bij het vaststellen van deze
voorjaarsnota ook het budget voor het herinrichten van dit deel van het centrumplan tot
uitvoer wordt gebracht of krijgen wij als raad eerst nog de herinrichtingsvoorstellen onder
ogen en kan hier nog over worden meegepraat over de inrichting dan wel de uitvoering?
10. Programma 7: Centrumplan Dinxperlo: In onze beleving waren de ISV gelden voor dit
onderdeel van het centrumplan Dinxperlo komen te vervallen omdat de termijnen waren
overschreden? Is dit correct? Of vindt de investering plaats op volledige kosten van de
initiatiefnemer?
11. OH.006. Salarissen: Mogen wij concluderen dat de uitvoering van het werkervaringsplan
zoals is vastgesteld budget neutraal kan plaats vinden binnen de huidige loonsom voor
salarissen?
12. Pag. 35: DZSV: Welke uitkomst in deze herberekening er ook uitkomt hier wordt toch wel een
renteberekening bij uitgevoerd voor wie dan ook het voordeel dan wel het nadeel krijgt toe
gewezen?
Tot zover de technische vragen van de ChristenUnie fractie.
Johan Pennings.

