Vragen m.b.t. de voorjaarsnota 2012
Inleiding:
Blz 5

Op welke termijn kunnen we duidelijkheid krijgen m.b.t. het sociale domein
dit n.a.v. de val het kabinet hierbij denken we o.a. de nieuwe wet WWNV
als deze controversieel wordt verklaard. Welke aspecten worden
doorgevoerd?

Blz. 5

Wordt in overleg tussen de VNG en het kabinet niet geprobeerd om bij de
overheveling van taken voldoende budgetten te krijgen en dat er niet
meteen gesproken moet gaan worden over te korten bij de gemeenten?

Blz 5

Worden de negatieve saldo’s in de meerjaren begroting in 2015 en 2016 bij
de komende begroting weggewerkt?

Blz 6

Wij betwijfelen of het een goed idee is om een reservering te doen van €
5,5 miljoen om de eventuele economische tegenvallers en te korten uit
deze z.g. stroppenpot te betalen? Denkt het college voldoende te hebben
aan deze € 5,5 miljoen in onze ogen kunnen de genoemde exponenten
nimmer bekostigd worden uit deze stroppenpot. Indien deze reservering
niet voldoende is zal er toch vanuit de algemene middelen bijgelapt moeten
worden. Kunt u nader uitleggen wat hier de achterliggende gedachte is om
deze stroppenpot in te stellen?

Blz 7

Is er nog wel een goed en solide financieel beleid te voeren omdat het
kabinet gevallen/demissioneer is volgt er een onzekere tijd voor gemeente
en burgers?

Blz 7

Is een aanpassing en verhuizing van personeel in het gebouw Markt niet
wat vreemd omdat de benodigde renovatie en formatieve personele
bezetting nog moet plaatsvinden? Behoort hiermee de
huisvestingsproblematiek tot het verleden? Welke visie wordt er voor de
komende jaren ontwikkeld m.b.t. personele bezetting en huisvesting?
Welke gevolgen heeft hierin de samenwerking met verschillende andere
gemeenten?
Is er een oorzaak aan te geven dat er veelvuldig gebruik gemaakt moet
worden van raadheren omdat er met regelmaat een verschil van inzicht
moet worden opgelost door tussenkomst van een rechter?

Programma 1 Burger Bestuur en Veiligheid
P1.002

Digitalisering functie Handhaving
Wat betreft exact het invullen van deze pilot? Wat zijn de huidige inzichten
om uit te gaan dan € 20.000 voldoende zal zijn?

Programma 2 Heerlijk groen wonen
Blz 13

p2 AGEM
Wat zijn de verwachte kosten van het starten van dit project?
Is het een gemeentelijke taak om in de huidige (2012) dynamische markt
met veel goedkope partijen en veelvuldig gelanceerde, uiterst
concurrerende acties, zelf het wiel te willen uitvinden in tijden van het
aanhalen van de broekriem?

Blz 12

Her ontwikkeling beide schoollocaties? Wat gebeurd er met de scholen
nadat het nieuwe onderkomen “de Bosmark” in gebruik is genomen?

Programma 3 Betrokken Zorg en Samenleving
Blz 15

WMO inkomensgrenzen
Wat zit hierover in geval van het niet tot stand komen van een nieuwe
consensus tussen VNG en Rijk (ongewijzigd beleid tov huidige
inkomensbeleid) voor een risico in onze huidige begroting?

Blz 17

Werk ervaringsplan
Wat zijn de kosten van connecting2you in dit verhaal? Is dit aan te geven?

Blz 17

Kulturhusen
In geval van Bredevoort lijkt de provinciale subsidie en de daarbij horende
€ 300.000 van de gemeente vast te staan. Indien wij er vanuit gaan, dat
Dinxperlo niet de dupe mag worden van een te lage subsidiepot bij de
provincie, zou de € 300.000 die nu werd opgenomen ooit nodig mag zijn.
Gaat de 50.000 aan kosten die nu gemaakt zijn (zoals op pag. 18
voorjaarsnota onderaan beschreven) dan af van dit bedrag? Dit moet toch
een EXTRA voorziening worden? Of zien we dit verkeerd?

Blz 17

Is het geen vreemde gang van zaken m.b.t. de Opvang Vluchtelingen, dat
tot maart 2012 SIN daarna tot 31-12-2012 Fidessa en daarna Figulus
Welzijn hierin de uitvoering heeft?

Programma 4 Aalten Educatief
Blz 19

Wordt bij de nieuwe aanbesteden van het leerlingenvervoer aan Munckhof
door de 5 deelnemende gemeenten ook gekeken of de verordening
leerlingenvervoer beter op elkaar afgestemd moet worden of dat het
dezelfde verordening moet zijn? Bij welke gemeente ligt de
eindverantwoording?

Blz 21

P4.002 Gymkosten
Extra vervoerskosten gym van 35.000 mogen niet tlv het krediet. Nu zorgt
u er toch indirect voor dat de overboeking van 35.000 naar gymvervoer
toch tlv van datzelfde krediet. Is deze boekhoudkundige beweging niet in
strijd met de BBV?

Programma 5 Ontspanning en Toerisme

Blz 23

Zouden de kosten/bijdragen van Schaersvoorde voor de sporthal
Stationsplein niet tot € 0,00 moeten reduceren?

Blz 24

p5.003 Schoolzwembesparing
In de eerste besparingsopgave zou 55.000 bespaard worden op het schoolzwemmen.
Nu wordt deze bezuiniging voor 42,13% tenietgedaan door de compensatie van
Optisport.
Is dit geen misleidende informatie over de besparing die werd geschetst van 55.000?
Dit was toch naar wij aannemen wel bekend, dat deze component zich aan zou
dienen?

Programma 6 Economische Motor
Blz 25

Wat is de stand van zaken m.b.t. de privatisering van de weekmarkten en
waarom is hier een extern bureau opgezet?

Blz 26

Bij de revitalisering van de voormalige gemeentewerf behoort daar ook het
Dinex complex bij?

Programma 7 Ruimte Beheer
Blz 27

Bijstelling 2013. Wat vinden wij van het beschikbaar stellen van een
budget van € 500.000 voor herinrichting van een aantal winkelstraten?

Blz 28

Centrumplan Dinxperlo
Wat is de stand van zaken nu voor wat betreft het terras waarover gerept
wordt. Wordt de gewenste horeca als nog een feit?

Blz 29

Veiligheid GUV
Is het college met ons van mening dat deze bijdrage aan de kosten van
GUV door precedentwerking mogelijk ook vele voetbalverenigingen zal
aanspreken op deze wijze hun verkeersveiligheid aan te willen gaan
pakken?
Wij noemen als voorbeelden de wekelijkse onveiligheid bij AZSV, DZSV en
SVD, waarvan deze laatste 2 aangrenzend aan een woonwijk liggen.

Programma 8 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen
Blz 30

Is er geen enkele mogelijkheid te bedenken dat de uitvoering van het
begrotingsevenwicht uitmond in structurele sluitende meerjaren
begrotingen?

Blz 32

ICT, hier wordt gesproken over minder meerkosten dan dat we zelfstandig
waren gebleven. We zijn toch zelfstandig alleen in de uitvoering doen we
dingen samen?

Blz 32

Hoeveel wordt er thans bespaart op een efficiëntere buitendienst? En
hoeveel gaat dit de komende jaren opleveren?

Blz 35

In de voorjaarsnota wordt geschreven dat om uit deze impasse te geraken
in het kader van gelijke behandeling is besloten om een vervolgonderzoek

in te stellen die momenteel loopt. Waarbij de uitkomst bepalend is voor de
uiteindelijke bijdrage? Welke rol speelt hier de gemeenteraad nog in? Wie
moet zijn goedkeuring hieraan geven?
Blz 35

Derde tranche Nuon gelden
In de media wordt gesproken over een gemiddelde EXTRA bate van
600.000 per gemeente. Hebben wij in Aalten ook recht op een dergelijk
bedrag? Komt dit eventuele saldo in de loop van 2012 ter beschikking?

Blz 36

Deelt het college de mening dat met de huidige financiële onzekerheden en
met het voorstel om een stroppenpot in te stellen er nagenoeg geen
financiële ruimte meer is voor nieuw beleid?
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