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Programma 1: Burger Bestuur en Veiligheid
Nr.
1

Partij
GB

Vraag
P1.002 Digitalisering functie
Handhaving
Wat betreft exact het invullen van
deze pilot?

Antwoord
De controles worden uitgevoerd met een IPad
waardoor er een efficiëntieslag wordt gemaakt.
Alle informatie is daardoor ter plekke digitaal
beschikbaar. Op basis daarvan kunnen brieven en
rapporten automatisch gegenereerd worden en
direct gekoppeld aan squit X0.

PP

Pag 10: punt 2, in hoeverre wordt dit
gezamenlijk opgepakt met
Doetinchem e.d. immers een groot
deel hiervan zijn ICT toepassingen.
Pilot digitalisering handhaving: Wordt
dit samen met Doetinchem gedaan?
Blz. 10, P1.002, Digitalisering functie
handhaving Wat moeten we ons
hierbij concreet voorstellen?

Dit project wordt in eerste instantie zelfstandig
uitgevoerd, omdat wij de koppeling met squit XO
hebben. Wel wordt bij de vorming van de RUD het
digitaal handhaven meegenomen. Hierin heeft
Aalten na de pilot waarschijnlijk een voorsprong.

Moeten deze kosten, of een deel
daarvan, niet worden geactiveerd?
Dit is een pilot. Begrijpen wij het goed
dat daarna mogelijk een aanvullend
budget / krediet kan worden gevraagd
voor de werkelijke digitalisering
functie handhaving? Wat zijn de
huidige inzichten om uit te gaan dan €
20.000 voldoende zal zijn?

De kostenraming is gebaseerd op opgevraagde
offertes. Als de pilot positief verloopt zal er voor
handhaving structurele middelen moeten worden
gereserveerd.

Pag 10: punt 4, handhaving. Kan in
het vervolg de formulering onder het
kopje “ Uitvoering” wat concreter:
welke zijn dan de vastgestelde
prioriteiten, hoeveel bedrijven met
welke belasting voor de omgeving
zullen gecontroleerd worden?

Zie raadsmededeling 2/2012.

In hoeverre wordt bij de pilot
handhaving gekeken naar
samenwerking met omliggende
gemeenten en de ervaring
meegenomen van overheidsinstanties
die verder dan ons zijn?

Zie antwoord op vraag 1.

Salarissen: ook Programma 3 en
pagina 34. OH.006
Mogen wij concluderen dat de
uitvoering van het werkervaringsplan
zoals is vastgesteld budget neutraal
kan plaats vinden binnen de huidige
loonsom voor salarissen?

Een van de uitgangspunten van het nieuwe
werkervaringplan is dat een externe partij de
werkgever is. Daarom wordt het in de begroting
opgenomen budget overgeheveld van de
loonbegroting naar programma 3. Het plan wordt
uitgevoerd op basis van de beschikbare middelen
en is daarom budgettair neutraal.

CU
CDA
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3

PP

CU
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Programma 2: Heerlijk groen wonen
Nr.
4

Partij
PP

Vraag
e
Pag. 11, punt 1, kolom 2, 3 alinea: Er
wordt nieuw beleid geformuleerd voor
nieuwe functies in het buitengebied:
hoe en wanneer worden raad en
burgers en buitenlui hierbij betrokken.

5

PP

6

CU

7

PP

8

PP

9

PP

Pag. 11, punt 2, Duurzaamheid,
Afvalscheiding: Er wordt nieuw beleid
over afval opgesteld: hoe en wanneer
worden raad en burgers hierbij
betrokken?
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?
Pag 12, Toelichting op het
stoplichtmodel,punt 1, bullet 5: op
basis waarvan wordt de handhaving
van reclameborden aangepakt.
Wanneer zien we in het landschap de
eerste resultaten?
Pag 12, Toelichting op het
stoplichtmodel, punt 1, bullet 9,
herziening bestemmingsplannen
buitengebied 2014: hoe en wanneer
worden burgers en raad hierbij
betrokken?
Pag 12,Toelichting op het
stoplichtmodel, punt 2, duurzaamheid.
Hier valt het woord “ Regiocontract” .
Kan een overzicht gemaakt worden
welke projecten nu zijn ingediend
voor het regiocontract en welke
gehonoreerd zijn in welk jaar? En wat
dan daarvoor de noodzakelijke
gemeentelijke cofinanciering met
dekking is?

Antwoord
Eind dit jaar krijgt u van ons een nota van
uitgangspunten voorgelegd. Op basis daarvan
wordt het plan vervolgens vorm gegeven.
Burgers en bedrijven en organisaties krijgen op
reguliere wijze gelegenheid in te spreken. Er komen verschillende interactieve informatieavonden.
In de planning is dit afvalscheidingbeleid
e
opgenomen voor het 3 kwartaal 2012 en dan
komen we dus naar u met een voorstel.

Het project leidt inderdaad tot beëindiging van het
illegale gebruik. De huidige stand van zaken (38
situaties) in het deelproject Bredevoort leidt nu al
tot een verkoopopbrengst van € 17.775 (7) en een
jaarlijkse huuropbrengst van € 1.928 (11). Van 3
gebruikers gaat de grond terug naar de gemeente
en 4 doen een beroep op verjaring.
Over 13 situaties zijn we nog in gesprek.
Eind maart is de projectgroep Reclame-uitingen
gestart voor de aanpak van illegale
reclameborden.
Begin 2013 zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Zie reactie vraag 4.

De gemeente Aalten heeft de volgende projecten
aangeleverd voor het regiocontract 2012-2015:
Innovatie en duurzame economie.
* Projecten Investeringsagenda duurzaamheid
opgenomen
* MKB bedrijven na de crisis
afgewezen
* Bilinguaal onderwijs
afgewezen
Kansrijk Platteland.
* Groen Blauwe Diensten
afgewezen
* Bredevoort Vestingstad
opgenomen
Snel en slim verbinden.
* Ventweg N318
afgewezen
Vitale leefomgeving.
* Visievorming WWnV
afgewezen
* Woningmarktmonitor
afgewezen
* Woongemak Achterhoek
afgewezen
* Zorg in en om school
afgewezen
* Centrumplan Aalten
opgenomen
* Centrum Dinxperlo
opgenomen
* Kernen met toekomstbestendige centra
opgenomen
Nu moeten we voor de opgenomen projecten bij
de Regio Achterhoek de subsidie aanvragen.
Zie bijlage schema voor de dekking.
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10

GB

Pag. 12 Her ontwikkeling beide
schoollocaties? Wat gebeurd er met
de scholen nadat het nieuwe
onderkomen “de Bosmark” in gebruik
is genomen?
Pag 13: 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?
Pag 13, De tabel en bullet 9 leiden tot
de conclusie dat u niet meerjarig
raamt,immers u neemt de kosten voor
het herzien van het bestemmingsplan
buitengebied op voor 2013 en 2014 of
wist u dit vorig jaar nog niet?
P2.001 bestemmingsplan
buitengebied € 125.000: waarom is
deze post niet al in de
meerjarenbegroting 2012-2016
opgenomen?
Blz. 13, P2.002 - software WABO
De kosten hebben voor een (groot)
deel betrekking op opleiding. Kunnen
deze kosten dan niet uit het
opleidingenbudget worden betaald?
Pag 13, P2.004: Wat is SGW.

Worden direct gesloopt.

11

GB

12

PP

13

PvdA

14

CDA

15

PP

16

PvdA

Herberekening afvalstoffenheffing:
wat is de stand van zaken?

VVD

Over de opbrengst
bouwvergunningen wordt geen
melding gemaakt. Liggen deze
opbrengsten in de lijn van de
begroting of valt een verdere aframing
te verwachten?

Voor 2012 is de afvalstoffenheffing verlaagd
met € 29,60 voor een gemiddeld huishouden
(begroting 2012 pag. 80).
De legesopbrengsten liggen in de lijn van de
begroting.

17

Op donderdag 24 mei a.s. is een avond voor de
gemeenteraad georganiseerd over de AGEM.
Wethouder Steven Kroon (Doetinchem) en
kwartiermaker AGEM Arien Scholtens vertellen
tijdens deze avond over de AGEM. Ook is er
ruimte voor vragen.
Besluitvorming zal hoogstwaarschijnlijk nog voor
de zomer van 2012 plaatsvinden.

Voor het maken van ruimtelijke plannen en
projecten wordt inderdaad structureel een bedrag
in de begroting opgenomen.
Het gaat in dit geval echter om een omvangrijk en
complex plan waarvoor extra middelen
noodzakelijk zijn in de eerstkomende jaren.
Het bedrag had inderdaad al in de
meerjarenbegroting 2012-2016 opgenomen
kunnen worden.

Bij start (juli 2007) van het project invoering Wabo
is ervoor gekozen om kosten voor opleiding te
betalen uit de kostenplaats WABO. Regulier
opleidingsbudget is daarvoor ook te laag.
Stimuleringsbijdrage Goedkope Woningbouw
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Programma 3: Betrokken Zorg en Samenleving
Nr.
18

Partij
PP

Vraag
Pag 14: Stichting Figulus Welzijn: hoe
en wanneer worden raad en burgers
bij het beleid, de doelen en het
activiteitenplan. Tijdens de
presentatie gaf de directeur de indruk
dat de raad daarbij niet betrokken
wordt.

19

PP

20

CDA

Pag 14: De nota vrijwilligersbeleid niet
alleen in concept naar de WMO-raad
maar ook naar de diverse
organisaties. Graag zien wij dat dit
kan. Hoe gaat u dit regelen?
Blz. 15, 1. WMO. Status oranje
In welk opzicht lopen we hier achter
op de planning? En wat gaat u eraan
doen om de planning wel te halen?

21

PP

22

CU

23

GB

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?

24

PP

Pag 16, P3.001, Hoe zorgt u dat er
geen onnodige uitgaven worden
gedaan en de overhead niet te hoog
wordt bij de Welzijnorganisatie?

Pag 15, 2. Welzijn: Mogen wij uit de
lap tekst in de derde kolom afleiden
dat we voor het jaar 2013 contracten
tegemoet kunnen zien tussen
College/Gemeente en Figulus?
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?

Antwoord
Met de vaststelling door uw raad van de nieuwe
Algemene Subsidie-verordening Gemeente Aalten
2011 hebt u de bevoegdheid tot het aangaan van
budget-subsidieovereenkomsten, neergelegd bij
het college. Over de voortgang van deze
afspraken met de Stichting Figulus Welzijn wordt
de raad middels periodieke raadsmededelingen
op de hoogte gehouden. Op die wijze zullen wij u
binnenkort wederom van de laatste ontwikkelingen informeren.
Indien een meerder-heid van de raad dit wenselijk
acht kan de nota in concept alsnog aan de
betrokken organisaties toegestuurd worden. Gelet
op de inspraakmogelijkheden vinden wij dat dit
echter weinig toegevoegde waarde heeft.
In uw raadsvergadering van maart 2012 is het
Beleidsplan Wmo niet in stemming gebracht.
Een Wmo-adviesgroep gaat binnenkort aan de
slag voor een hernieuwd plan, dat begin 2013 aan
u wordt voorgelegd.
In 2012 zullen de definitieve onderhandelingen
plaatsvinden over een nieuwe meerjarige
budgetsubsidieovereenkomst met Figulus Welzijn
Aalten-Dinxperlo. Die kan dan inderdaad per 2013
in werking treden.
Met de MO-zaak is contractueel afgesproken dat
bij de herindicaties van Hulp bij het huishouden
ook de herindicaties van de Regiotaxi worden
meegenomen, als er een samenloop is van deze
twee voorzieningen. Dit is bij ca. 550 klanten het
geval (en valt dus binnen de contractprijs). Na
afronding van dit herindicatieproces moeten de
overige regiotaxipashouders worden geherindiceerd. Hiervoor wordt apart een prijsafspraak
gemaakt met de MO-zaak.
De kosten hiervoor zijn op dit moment nog niet
bekend.
De taakstelling voor hulp bij het huishouden per
2013 bedraagt € 935.000 structureel. Wij
verwachtten in eerste instantie hiervan €365.000
te kunnen realiseren door het toepassen van
inkomens- en vermogensgrenzen. Het toepassen
van de inkomens- en vermogensgrenzen is echter
op dit moment niet meer aan de orde door de
gerechtelijke uitspraken. Na afronding van het
herindicatie-proces is bekend in hoeverre de
taakstelling is gehaald door middel van het
toepassen van de overige maatregelen.
Het betreft hier de afrekening van de eenmalige
kosten verbonden aan de overdrachtsfusie binnen
het professioneel sociaal cultureel werk, waarbij u
moet denken aan juridische ondersteuning
(statutenwijziging en overdrachtsakte), financiële
adviezen (ontvlechtingkosten en tussentijdse
afrekeningen) en organisatorische aanpassingen

6

Wat is het huidige overhead
percentage?
25

CDA

Blz. 16, P3.001 Figilus.
Er is een eindafrekening gestuurd.
Even verderop staat dat er een
definitieve beoordeling en afrekening
nog moet plaats vinden. Komen er
nog meer kosten op ons af?

26

PP

Pag 16, P3,002 Structureel hogere
bijdrage CAK. Is deze stijging
eenmalig structureel (of kan dit
jaarlijks stijgen) en was deze niet te
voorzien?

27

CU

28

GB

P3.004. Koppen geld COA. Heeft het
sluiten van het AZC in Aalten nog
meer gevolgen voor de begroting van
de komende jaren?
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?

CU

(nieuwe website, invoering nieuwe huisstijl,
aanpassing huisvesting e.d.). Andere
overheadkosten maken hier geen onderdeel van
uit. Met de nieuwe Stichting Figulus Welzijn zijn
concrete afspraken gemaakt over het structurele
maximale jaarlijkse subsidiebudget.
Overhead, zoals management, kantoor, bestuur
en organisatie maakt hier bij benadering niet meer
dan 20 tot 25% van uit.
Nee. De eerstgenoemde eindafrekening betreft
een definitief overzicht van eenmalige kosten,
voortvloeiende uit de fusie tussen de twee
instellingen voor sociaal cultureel werk. Er vindt
nog overleg plaats met de stichting over de
beoordeling, welke kosten hiervan voor
gemeentelijke vergoeding in aanmerking komen
en op welke wijze deze uiteindelijk kunnen
worden gedekt. De extra financiële ruimte, welke
middels deze Voorjaarsnota van uw raad
gevraagd wordt, wordt hierdoor zeker niet
overschreden.
De stijging van de Eigen Bijdrage is grotendeels
structureel en komt doordat in 2009 het Rijk heeft
besloten dat bepaalde aftrekposten in de belastingsfeer niet meer mogen worden toegepast. Dat
leidt vervolgens tot een hoger inkomen en uiteindelijk ook tot het vaststellen van een hogere
(maximale) eigen bijdrage door het CAK.
Uiteraard blijven er altijd schommelingen omdat er
steeds klanten bijkomen en afgaan die een
verschillend inkomen (kunnen) hebben.
Geen gevolgen.

Nee, het gaat hier om een afgebakende
praktische taak (maatschappelijke begeleiding
statushouders). Voor 2012 is voor Fidessa
gekozen omdat zij deze expertise al jaren in huis
heeft en Figulus nog niet zo ver is om deze taak
uit te voeren. Wellicht is vanaf 2013 ook nog een
optie Fidessa (hoofdaannemer) en Figulus
(onderaannemer). In het najaar komen we hier op
terug.

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?

Nee, deze zaten niet in de gemeentebegroting
maar liepen t/m 2009 (invoering Wet Participatiebudget waar inburgering onder valt) via
‘centrumgemeente’ Berkelland. Eind 2011 heeft er
vanuit de SIN al wel een (voorlopige) vermogensafdracht plaatsgevonden van € 96.292.

Blz. 17, P3.005
Aan het eind van de tekst staat "de

Zie ook de antwoorden van vraag 18 en 21.

Nee, deze kosten voor Figulus hebben wij nog
niet in beeld.

CDA

7

29

CU

intentie is om deze taak per 1 januari
2013 bij Figulus onder te brengen".
Is er een overzicht van alle taken die
de gemeente uit wil laten voeren door
Figulus?
Hebben wij daarbij inzichtelijk uit
welke budgetten deze taken moeten
worden betaald?
Weet Figulus dat wij deze taken bij
hen gaan onderbrengen en tegen
welk budget?
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?

Nog niet definitief.

Figulus heeft één budget en zal daaruit de taken
moeten betalen.
Ja, daarover heeft overleg plaatsgevonden.

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is al
eerder door de Eerste Kamer aangenomen en
gaat in per 1 juli 2012. Ons voornemen is om in
het najaar van 2012 (met als ingangsdatum 1
januari 2013) een beleidsplan/beleidsregels op te
stellen. Uiteraard zullen we de landelijke/regionale
ontwikkelingen hieromtrent volgen.
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30

PP

P3.007: Hameland en
Connecting2You komen binnenkort
met een gezamenlijke aanpak
werkervaringsplan. Wij willen eerst
een discussie/besluit over de
uitgangspunten en randvoorwaarden
en pas dan een uitvoeringsplan.
Werk ervaringsplan:
Wat zijn de kosten van
connecting2you in dit verhaal? Is dit
aan te geven?
P3.008, Participatiebudget. De korting
op het P-budget is toch al sinds
oktober 2010 bekend (ook meerjarig).
Wat betekent de zin: “ Het
inkomensdeel wordt dan maximaal
belast en de meerkosten komen in
aanmerking voor vergoeding in
aanmerking “
Blz. 17, P3.008
Is er helemaal niets te zeggen over
de financiële gevolgen voor 2013
e.v.?

We zijn volop met C2U en Hameland in gesprek.
Dit alles moet nog een vervolg krijgen, dus ook
wat betreft de uitvoering.

VVD

Door het wegvallen van het
Participatiefonds ontstaat er voor
2012 een tekort van
€ 385.000 voor de gemeente Aalten.
Dit tekort werkt toch ook door voor de
volgende jaren en dient als structureel
te worden aangemerkt?

Dat is nog niet precies bekend, maar we denken
van wel. Maar ook op het WWB-gebied gaat
Aalten tekort komen. Binnenkort weten we wat
meer, als het ISWI de begroting af heeft.

GB

P3.009 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?

GB

31

PP

CDA

32

33

PP

Pag 18: Kulturhus, in de WMO is men
bezig met een Kanteling, in de grotere
gemeenten ook op het gebied van
Welzijn en stenen. Kan er niet beter
een onderzoek komen welke

Nog niet bekend. Dit hangt uiteraard ook samen
met de uiteindelijke keuzes. Op uw laatste vraag
moeten we voorlopig met nee antwoorden.
Nu het participatiebudget krimpt, is het zaak om
het uitkeringsdeel maximaal in te zetten voor
werken met behoud van uitkering. Hiermee
maken we optimaal gebruik van de uitkeringssystematiek. De korting was ons eerst na de
najaarsnota 2011 bekend.
2013 is nog onzekerder geworden doordat
wellicht de Wet werken naar vermogen niet of
maar deels doorgang vindt. Wat vaststaat is dat
het budget afneemt. Hoe groot het (structurele)
tekort de komende jaren zal zijn, hangt ook af van
de mate waarin we door (regionale) samenwerking efficiëncyvoordelen weten te behalen. Het
ISWI is nu bezig met de begroting uitgaande van
de bestaande situatie. Binnenkort weten we dus
wat meer.

Middels deze Voorjaarsnota wordt uw raad
gevraagd, overeenkomstig uw eigen wensen, voor
de twee Kulturhusprojecten in Bredevoort en
Dinxperlo elk een budget van € 300.000 vrij te
maken. Alle vooruitbetaalde subsidiebedragen in
de voorbereidingskosten zullen, zoals gewoonlijk,
bij uitvoering van de projecten uiteindelijk worden
verrekend met deze maximale budgetruimte.

Beide Kulturhusprojecten zullen bestaan uit strikt
noodzakelijke aanpassingen van reeds bestaande
gemeenschapsvoorzieningen, waarmee
vervolgens aan de (provinciale) criteria van een
Kulturhus kan worden voldaan. Er wordt in dit

9

bestaande gebouwen geschikt zijn
voor dit soort activiteiten?

geval dus enkel gekeken naar bestaande
gebouwen. Daarbij is het beleid enerzijds gericht
op behoud van de vele reeds bestaande
maatschappelijke activiteiten en anderzijds op
vraaggerichte vernieuwing en uitbreiding van dit
aanbod vanuit een centrale en integrale aanpak.
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Programma 4: Aalten Educatief
Nr.
34

Partij
PP

35

GB

CU

36

PP

37

PP

Vraag
Pag 19, Actueel, Doordecentralisatie:
Kan dit stukje tekst herschreven
worden in begrijpelijke taal?
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?
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?

Antwoord
Als U concrete vragen over deze tekst heeft,
zullen wij deze beantwoorden.

Pag 20, 1 Onderwijshuisvesting, CBS
’t Welink: Zijn er consequenties voor
de gemeente als de ruimte voor
Zonekinderen ivm het teruglopend
aantal kinderen (hogere bijdrage
ouders) niet volledig bezet wordt?
Pag 20, 5 Voorkomen en bestrijden
schooluitval. Kunnen er in kolom 3
(streef)getallen genoemd worden?

De betreffende ruimte is eigendom van de
Zonnekinderen en dus ook het risico van
terugloop.

Het is de bedoeling om de verordening van de 5
deelnemende gemeenten volgend jaar op elkaar
af te stemmen. Grotendeels komen deze
verordeningen al overeen, aangezien alle
gemeenten de landelijke richtlijnen volgen,
hooguit met enkele lokale accenten. Momenteel is
elke gemeente zelf verantwoordelijk voor het
leerlingenvervoer.

Het budget leerlingenvervoer is een openeindfinanciering. Het huidige bedrag is een
momentopname. Op elk moment kunnen er
mutaties plaatsvinden in het aantal leerlingen dat
gebruik maakt van het leerlingenvervoer evenals
de locatie van bestemmingen.

Bij het verminderen van schoolverzuim en
schooluitval is het lastig om getallen te noemen.
Er is namelijk veel verborgen verzuim. Een hoger
aantal meldingen wil niet zeggen dat het dan
slechter gaat, maar kan juist betekenen dat
scholen sneller en beter melden, waardoor erger
wordt voorkomen.
Bij het aantal voortijdig schoolverlaters kunnen
wel cijfers genoemd worden. Ten aanzien van het
voortijdig schoolverlaten, wordt er regionaal
samengewerkt in RMC-Achterhoek verband. Het
RMC heeft namens de gemeente een convenant
met het ministerie ondertekend om het aantal
VSV’ers in de regio Achterhoek terug te brengen
naar 2% (op dit moment is dit 2,8%). In Aalten
zitten we op dit moment op 2,5%. Streefgetal is
2%.
Bron: www.vsvverkenner.nl
Gemeente Aalten
2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11
Totaal
2.442 2.467 2.413 2.380 2.363
2.371
Vsv’ers
75
67
59
57
45
59
%vsv
3,1
2,7
2,4
2,4
1,9
2,5
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38

PP

GB

39

CDA

Pag 21, P 4.002. Kan dit krediet
maar zo verminderd worden (of was
het bedrag van € 35.000 daarin al
bestemd en opgenomen?)
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?

Nu de drie aanbestedingen ( bouwkundig,
installatie en inventaris) achter de rug zijn, vinden
wij dit volgens de huidige inzichten mogelijk.

Blz.21, P4.003
Welke verzekeringspremies moeten
wij voor de scholen betalen?

Het betreft hier de brandverzekering (gebouwen).

Nee, juist om alles in overeenkomst met de BBV
af te handelen, boeken we het bedrag op deze
manier over.

12

Programma 5: Ontspanning en Toerisme
Nr.
40

Partij
PP

41

PvdA

42

Vraag
Pag 22: Lokale Omroep: Gaat de
lokale omroep 30 mei halen (u
bedoelt hier vanaf mei 2012?
P5.001 In 2007 zijn er beheerders in
dienst genomen. Zijn deze in dienst
van de gemeente? Waarom is de
kostenstijging niet eerder structureel
in de begroting opgenomen?

Antwoord
Het besluit, zoals dat door het Commissariaat van
de Media is genomen met terugwerkende kracht
tot 30 mei 2011, is dan ook correct.
De beheerders zijn in dienst van de eigenaar van
de sporthal, Schaersvoorde.
Met een structurele opname in de begroting is
gewacht totdat met enige zekerheid was te stellen
wat het structurele tekort daadwerkelijk zou zijn
en na een onafhankelijk oordeel van een derde.

GB

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

Schaersvoorde maakt voor haar bewegingsonderwijs gebruik van de sporthal Stationsplein.
Zij ontvangt hiervoor een rijksnormvergoeding.
Wij vinden het redelijk dat Schaersvoorde deze
vergoeding inzet voor de exploitatie van sporthal
Stationsplein.

CDA

Moeten wij het structurele tekort
volledig dekken of krijgen we van de
school ook een bijdrage?

Afgesproken is dat Schaersvoorde de rijksnormvergoeding inzet voor de exploitatie van sporthal
Stationsplein.

Wat zijn nu de precieze kosten
geweest vanaf 2006
(ingebruikneming school) voor de
gemeente i.v.m. het kiezen voor deze
constructie? Graag een overzicht per
jaar vanaf 2006.

2006 - € 25.500
2007 - € 68.000
2008 - € 91.320
2009 - €114.479,76 (tijdelijk hogere
personeelslasten vanwege ziekte en vervanging)
2010 - € 96.259
2011 - € 100.600 (begroting)
2012 - € 114.000 (begroting)

Was het niet beter geweest om vanaf
het begin voor een andere
constructie te kiezen?

In basis is de gekozen constructie prima, omdat
de wijze waarop de sporthal bij Schaersvoorde
wordt geëxploiteerd, kijkende naar de totale
exploitatiebijdrage, nog altijd als voordelig kan
worden betiteld.

Wat zijn de bevindingen van de
onafhankelijk persoon en wat zijn de
kosten daarvan qua uitvoering?

De bevindingen zijn dat er m.b.t. de exploitatie
van de sporthal op een aantal punten mogelijkheden zijn om de kosten te verlagen.
Wij gaan met Schaersvoorde in overleg over deze
bevindingen. De verwachte uitvoeringskosten van
de kostenverlaging die wij op het oog hebben, zijn
nihil.

GB

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?

Nee, wij zijn van mening dat wij u geen
misleidende informatie hebben verstrekt. Door het
schrappen van het schoolzwemmen wordt –
oplopend tot en met 2014 - uiteindelijk een
aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd. Deze
bezuiniging is opgenomen in de Programmabegroting 2011. Op dat moment verkeerden wij in
de veronderstelling dat het schrappen van het
schoolzwemmen geen effect zou hebben op de
exploitatiebijdrage. Naar nu blijkt is dit – zij het in
een beperkte mate – wel het geval.
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Programma 6: Economische Motor
Nr.
43

Partij
PP

44

GB

45

PP

46

GB

47

CU

GB

PP

48

CU

49

VVD

Vraag
Pag 25, punt 1, Gezonde economie:
kolom 2, er wordt aangegeven dat de
leegstand van de winkels gemeten
wordt, hoe, wanneer en krijgt de raad
overzichten?
Blz 25 Wat is de stand van zaken
m.b.t. de privatisering van de
weekmarkten en waarom is hier een
extern bureau opgezet?
Pag 26, Toelichting, 1 Gezonde
economie, laatste bullit: Kan het
project “Kernen met
toekomstbestendige centra”ter
inzage gelegd worden. Wat doet een
Rijksbouwmeester daarbij?
Blz 26 Bij de revitalisering van de
voormalige gemeentewerf behoort
daar ook het Dinex complex bij?
P6.001. Centrumplan: zie ook
programma 7: 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?
Pag 29, budgetbijstelling: de
verschuivingen t.b.v. het
Centrumplan: moet dat bij
voorjaarsnota “besloten”worden of is
een (inhoudelijke) koppeling met een
raadsvoorstel niet beter?
Blz 27 Bijstelling 2013. Wat vinden
wij van het beschikbaar stellen van
een budget van € 500.000 voor
herinrichting van een aantal
winkelstraten?
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?
De uitspraak over het
Werklandschap zou eind april 2012
worden verwacht. Is hieromtrent al
meer duidelijkheid?

Antwoord
Vorige jaar is gestart met jaarlijkse visuele
monitoring van leegstand in het kernwinkelgebied
in Aalten. In 2012 wordt dit ook in Dinxperlo
gedaan. Dit betreffen momentopnamen en zijn
bedoeld om in overleg te treden met partijen.
Insteek is om niet eerder dan 1 januari 2013 tot
privatisering over te gaan. Het verzoek tot
optimalisering van de weekmarkten en hierover
een onderzoek in te stellen, komt vanuit de
branche zelf.
Het projectvoorstel kan ter inzage worden gelegd
na vaststelling. Het Atelier Rijksbouwmeester
levert kennis en kunde om strategieën te
ontwikkelen om (winkel)centra levendig en
aantrekkelijk te houden.
Ja.

Beleidsdocumenten als Visie Centrumplan Aalten,
vigerend bestemmingsplan en het
Verkeerscirculatieplan zijn de kaders waarin de
opdracht aan ons College ligt om tot uitvoering te
komen. Overeenkomstig geldt dit ook voor de
budgetten die daarvoor beschikbaar zijn. Om de
uitvoering planmatig te laten verlopen en
verantwoordelijkheden goed vast te leggen maken
wij daarbij gebruik van werkdocumenten /
projectplannen. Periodieke verantwoording
hiervan vindt, zoals dat regulier is afgesproken, bij
de P&C cyclus.
In het VCP en het handboek inrichting zit een deel
van de uitwerking. Dit komt in juli in de raad.

Correct. De ISV voor het Grand
Cafe/woningbouwplan is vervallen. Mocht de
investering doorgaan dan is dit volledig op kosten
van de initiatiefnemer.

Bij brief van 2 mei 2012 heeft de Raad van State
ons medegedeeld dat de termijn waarbinnen een
uitspraak wordt gedaan andermaal wordt verlengd
met zes weken.
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Programma 7: Ruimte Beheer
Nr.
50

Partij
GB

Vraag
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?
Pag 29, P7.002, Waarom moet de
gemeente meebetalen aan
parkeerplaatsen van het
crematorium?

51

PP

52

GB

Blz 29 P.7002 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.

53

CDA

54

GB

Blz. 29, P7.003
Buurtrenovatie Aaldersbeeklaan. Wat
wordt er uitgevoerd?
Blz 32 Hoeveel wordt er thans
bespaart op een efficiëntere
buitendienst? En hoeveel gaat dit de
komende jaren opleveren?

Antwoord
Wij hebben meegewerkt aan de grondoverdracht
voor het beoogde terras. Het is nu aan de
eigenaar om een exploitant te vinden om de
horeca met terras te runnen.
De Romienendijk is de route voor hulpdiensten
naar het achterliggende gebied. In het verleden is
het regelmatig voorgekomen dat de doorgang was
belemmerd door (fout) geparkeerde auto’s. De
verkeersveiligheid is dus in het geding. Vandaar
dat het college zich de verkeerssituatie heeft
aangetrokken. Verder is er naast het crematorium
ook nog de gemeentelijke begraafplaats die ook
verkeer aantrekt tijdens een begrafenis. De
huidige parkeerplaatsen zijn destijds aangelegd
door de GUV en worden door iedereen gebruikt.
Zie vraag 51

Eind april zijn de werkzaamheden afgesloten voor
het vernieuwen van het binnenplein achter
Aaldersbeeklaan 6 tem 10.
De exacte besparingen zijn nog niet te kwantificeren maar bedragen structureel tienduizenden
euro’s. Besparingen worden zowel gerealiseerd
op exploitatiekosten (minder kapitaallasten) als op
personeel. Door het efficiënte werken komt er
ruimte om meer te doen aan de kwaliteit van de
openbare ruimte en ontstaat er capaciteit om
renovatiewerkzaamheden uit het groenbeleidsplan uit te voeren.
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Programma 8: Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Nr.
55

Partij
GB

Vraag
Blz 30 Is er geen enkele
mogelijkheid te bedenken dat de
uitvoering van het
begrotingsevenwicht uitmond in
structurele sluitende meerjaren
begrotingen?

Antwoord
We doen ons uiterste best en het is en blijft ons
uitgangspunt. Maar we wachten even af wat de
mei circulaire brengt. Inmiddels bekend dat het
een junicirculaire gaat worden, dus enig uitstel.

56

GB

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?
Pag.8: Wanneer en hoe heeft u de
kosten voor de migratie van de ICT in
beeld gebracht en gevraagd dit op te
nemen binnen de begroting? En hoe
heeft u dit gedekt?
Blz. 8, ICT samenwerking,
migratiekosten
Er is al besloten tot samenwerking en
hier is al uitvoering aan gegeven.
Toch wordt de raad nu (achteraf)
geconfronteerd met een extra
budgetaanvraag. Dit had toch bij
aanvang van het
samenwerkingstraject moeten
gebeuren?

Ja, we zijn zelfstandig gebleven, maar niet meer
op ict gebied. We werken daar samen op basis
van een overeenkomst en als gelijkwaardige
partner. Maar we hebben geen eigen systeem
meer.

P8/Overhead De kosten voor ICT
samenwerking bedragen € 80.000 in
2012. Dient dit als eenmalig te
worden gezien?

Zie vraag 56.

PP

CDA

57

VVD

Zie de Raadsmededeling 173, ICT begroting 2012
van november 2011.

Structureel waren de lasten al opgenomen vanaf
2013. Het samenwerkingsproces is echter tot een
versnelling gekomen. Er is geen structureel extra
budget nodig, alleen een jaar eerder.
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Overige vragen
Nr.
58

Partij
PP

Vraag
Algemeen:
Redactie en indeling. Jaarlijks
terugkerend onderwerp. Kan er enige
eindredactie plaatsvinden voor zowel
de onderlinge verwijzingen in de
hoofdstukken als tussen de
hoofdstukken zelf?
Onze fractie is van mening dat het
‘stoplicht’ beter zou moeten
aansluiten bij de begroting, de
toelichting duidelijker kan en de
doelstelling in tijd (“klaar”) concreter
zou moeten. Voorbeeld: P2 doel:
actieve betrokkenheid van burgers bij
opstellen plannen/beleid- uitvoering:
aanpak illegaal grondgebruik –klaar:
minimaal 2013.
Het is ons thans niet helder op welke
wijze u de burger actief wil betrekken
en wat de stand van zaken is.
Vraag: wat is uw reactie hierop?

59

PvdA

60

VVD

Er zijn door de KUNDUZ coalitie
budgettaire maatregelen(afschaffen
reiskostenvergoeding, hogere
zorgbijdragen etc.) genomen. Zodra
de uitwerking komt, kunt u onze
gemeenteraad de financiële effecten
in een matrix voor de begrotingen
middels een raadsmededeling
aangeven?

61

GB

Inleiding
pag 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?

62

63

GB

GB

Pag 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?
Pag 5 Worden de negatieve saldo’s
in de meerjaren begroting in 2015 en
2016 bij de komende begroting
weggewerkt?

Antwoord
Ja, dit pakken we op.

Een en ander refereert aan de speerpunten uit de
begroting. Streven blijft om deze zo concreet
mogelijk te formuleren.
Bij het opstellen van de begroting 2013 nemen we
uw aanbeveling mee.

Ja, wanneer er duidelijkheid is volgt een
raadsmededeling. Dit is toegezegd in de RTG
Bestuur en Financiën van 8 mei jl.

Zie vorige vraag.

Van de VNG als belangenbehartiger mag
verwacht worden dat zij inderdaad deze rol op
zich neemt. Maar het Rijk is er vrij stellig in, dus
we verwachten van de VNG geen wonderen.

Eerste doel is een sluitende begroting voor 2013
en behoud van repressief toezicht. Tevens
streven wij naar een sluitende
meerjarenbegroting.
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64

PP

CU

CDA

GB

65
66

GB

67

CDA

68

GB

Pag.6: Instellen stroppenpot (5,5
miljoen): kunnen de genoemde
bestemmingen niet gewoon uit de
algemene reserve gedekt worden?
Graag goed motiveren en financiële
onderbouwing als het komt tot een
voorstel bij de behandeling van de
jaarrekening.

Ja, alleen de gedachte achter de stroppenpot is
een tijdelijke dekking voor crisismaatregelen /
effecten. Een extra potje voor zware tijden.

Worden de te nemen maatregelen
met het eventuele saldo van de
Stroppenpot tevoren vastgelegd of
bepalen we dit als het zover is?
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?
Hoe is het bedrag van 2,5 miljoen
opgebouwd?
Welke plannen heeft u om de
economie te stimuleren?

Wanneer het zover is.

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?
nummer vervallen
Pag. 7: Is er nog wel een goed en
solide financieel beleid te voeren
omdat het kabinet
gevallen/demissionair is volgt er een
onzekere tijd voor gemeente en
burgers?
Blz. 7, rampenruimtes
Wat houdt dit precies in? Is hiermee
rekening gehouden in de begroting?
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

Zie hiervoor de Jaarrekening 2011: inleiding (pag
10) en resultaatbestemming (pag 153).

Zie boven.

Dit is het jaarrekeningresultaat over 2011 zie
jaarrekening (pagina 10).
Wij erkennen dit belang, bv. startersleningen
uitbreiden, locale bedrijven beter betrekken bij
aanbestedingen etc.
Zie boven.

Jawel, door direct te reageren op wijzigingen en
berichten. Intern hebben we de zaak financieel
aardig op orde. We moeten de onzekerheden
constant zo goed mogelijk inschatten en
reageren. Dat is ons steeds gelukt en gaat ook
ons nu weer lukken. We moeten wel.
Dit gaat om de inzet van bestaande ruimtes voor
bv. oefeningen, dus geen extra budget nodig.
Nee. Deze was nodig i.v.m. de organisatieindeling m.i.v. 2012 en het gaan van 5 naar 4
afdelingen. Ook speelde het in gebruik nemen van
de voormalige VVV en wereldwinkel.
Nee. Dit is ook aangegeven in de inleiding. Heeft
ook nog niet te maken met de benodigde

18

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?

renovatie.
Het Nieuwe Werken (meer flexibiliteit qua plaats
en tijd).
Deze wordt hierbij betrokken. O.a. wordt de ICTkamer weer RTG ruimte.

69

GB

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?

Er wordt sneller geprocedeerd dan enkele jaren
geleden. Waar mogelijk trachten wij dit te
vermijden en via mediation tot een oplossing te
komen.

70

PP

Pag. 7: Hoe hard zijn de opgenomen
bedragen in het totaal overzicht?
Gezien resultaat 2011?

Onze cijfers kloppen natuurlijk steeds op het
moment dat we wat vermelden, anders vermelden
we ze niet. En bij afwijkingen lichten we toe.
Sommige zaken zijn soms lastig vooraf precies in
te schatten en wij weten dat er op enkele plaatsen
nog wat te verbeteren valt. Zie verder uitgebreide
toelichting jaarrekening met verklaring resultaat.

Nuon Dividend, welk dividend wordt
hier bedoeld? Dit was toch al
weggevallen? Of heeft u incidentele
middelen gebruikt ter dekking van
structurele?

De Nuon aandelen worden in etappes verkocht.
De dividend opbrengsten nemen naar rato af. In
2016 ontvangen we geen dividend meer. Deze
opbrengsten waren altijd al in de begroting
opgenomen.

71

72

PP

CDA

Overhead
Pag. 33, Facilitair, OH.005: Wat was
de oorspronkelijke raming voor
rechtskundige adviezen; moet er nu
€ 44.318 bijgeraamd worden? (wat is
de onderbouwing van dit
detaillistische bedrag?)
Blz. 45, Overhead
Handboek substitutie i.v.m. digitale
informatie van € 9.000. Kunt u dit
nader uitleggen?

Hogere verplichte bijdragen van
€ 6.000. Ten behoeve van?

73

GB

Balans
Blz 35 DZSV 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

Het huidige budget van € 45.682 wordt met
€ 44.318 bijgesteld tot een bedrag van geschat
€ 90.000.

In dit handboek worden de kaders vastgelegd
voor de digitale archiefvorming van de
organisatie. Concreet leidt dit tot minder papieren
archieven, maar ook tot nieuw beleid t.a.v. de
bewaring van alle digitale (archief)informatie.
De kosten voor externe begeleiding worden
geraamd op € 9.000.
De laatste jaren is een toename te constateren op
de post bijdragen ondersteunende instellingen.
Een van de redenen daarvan wordt gevormd door
de verplichte bijdragen aan Buma/Stemra
(auteursrechten), Sena (muziek) en de VNG
(reprorechten) Inmiddels is een start gemaakt met
sanering van het aantal abonnementen op een
aantal ondersteunende instellingen.

De uitslag van het onderzoek wordt met een
voorstel voorgelegd.
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die momenteel loopt. Waarbij de
uitkomst bepalend is voor de
uiteindelijke bijdrage? Welke rol
speelt hier de gemeenteraad nog in?
CU

VVD

Wie moet zijn goedkeuring hieraan
geven?
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?
De situatie rond DZSV is nog niet
opgelost. Wanneer valt te
verwachten dat hieromtrent een
beslissing kan worden genomen?
Onze visie slikken of stikken!

74

GB

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?

75

PP

Nieuw beleid
Pag 40: NB.001 : Wat is de
(regionale) POHO

76

GB

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?

77

CDA

Diverse afkortingen ontbreken in de
lijst op blz. 47. We zijn overigens blij
met deze afkortingenlijst.
WNS
SGW
COA
VCP

Zie boven.

Voor de zomer.

Het gaat om eerder uitbetalen door Vattenval van
de derde tranche Nuon aandelen. In plaats van
2% vergoeding over deze koopsom beschikken
we nu eerder over het geld (dat tegen 2% evt
uitgezet kan worden). Dit verbetert dus onze
liquiditeitspositie, maar levert geen resultaat op.
Nee, deze vordering staat op balans. De winst is
al genomen ten tijde van de eerste verkoop.
Dit is het Portefeuillehoudersoverleg Duurzame
Economie. Voorheen waren er programmateams
binnen de Regio Achterhoek, waaronder het
Programmateam Duurzame Economie. Met het
instellen van de werkplaatsen binnen Agenda
2020 zijn de programmateams afgeschaft, maar
vindt de bestuurlijke afstemming voor de
Werkplaatsen en projecten die anderszins binnen
de Achterhoek-gemeenten worden geïnitieerd
plaats in portefeuillehoudersoverleggen.
Ja.

We zijn de lijst nog aan het opbouwen en de
bedoeling is dat deze in elke verslaggeving
verschijnt.
WNS Welzijn Nieuwe Stijl
SGW Stimulering Goedkope Woningbouw
COA Centraal Orgaan Asielzoekers
VCP Verkeers Circulatie Plan
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Bijlage bij vraag 9: dekking projecten regiocontract
Project

Projecten Investeringsagenda
duurzaamheid:

Middeleninzet
gemeente
Aalten
€ 8.125

begrotingspost

Uit regulier budget Slok.

Uitvoe
ring/pl
anning
20122016

Bredevoort Vestingstad

€ 120.000

35.000
54.500
7.500
13.000
10.000
120.000

Centrumplan Aalten

€ 700.000

400.000 budget 2012 progr 7 Centrumplan Aalten
2012228.000 t.l.v. krediet 8210018 Centrumplan Aalten
2016
72.000 apparaatskosten
700.000

Centrum Dinxperlo

€ 100.000

Dekking € 100.000 uit SGW gelden

Kernen met
toekomstbestendige centra

€ 10.000

€ 5.000 uit Centrumplan Aalten
€ 5.000 apparaatskosten

parkzone kpl 45500000 2012
Particuliere bijdragen
potje recr
verkeersmaatregelen
Uren (apparaatskosten)

20122016

20122016
2012
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