Gemeente Aalten: Vragen en antwoorden jaarrekeningcafé 15 mei 2012
P1 Burger Bestuur en Veiligheid
Num
Vraag
mer
1.1

Pagina 35. Hoeveel AED’s zijn nodig
en bij welk aantal is de dekking
voldoende ?

1.2

Pagina 22. Het is de bedoeling dat de
RUD 1-1-2013 operationeel is. Gaat het
personeel in dienst bij de RUD ?
Pagina 22. Is het voordeel bekend bij
de brandweer ?

1.3.

1.4

1.5

Pagina 21. Wordt het aantal keren
gebruik van de AED geregistreerd en zo
ja zijn hiervan cijfers bekend?
Pagina 22. Waarvoor is de storting
voorziening oud personeelsleden en
wanneer loopt deze af ?

1.6

Pagina 19. nr. 1. Wat zijn de
taakstellingen op het gebied van P&O
welke concreet zijn ingevuld?

1.7

Pagina 19. nr. 13. Wie verricht de
dagelijkse controle op het station en
wanneer ?

1.8

Pagina 20. nr. 13 Met de subsidie van
de Regio Achterhoek kan het
herinrichtingsplan volledig worden
uitgevoerd ? Welk herinrichtingsplan
wordt hier bedoeld ? Gaat het om het
gebouw of de hele omgeving ?

1.9

Pagina 21. Wat zegt de vermelding dat
er minder dan 10% negatieve respons
op de uitgevoerde werkzaamheden is ?
Is dit veel of weinig ?
Is het mogelijk een meerjarig verloop
aan te geven ?
Is het mogelijk een vergelijking met
andere gemeenten aan te geven ?
Pagina 20. nr.10. Hoe vaak is de BOBsystematiek toegepast ?
Pagina 20. nr. 11. Met wie is
overeenstemming bereikt over het
harmonisatievoorstel BWAO ?
Er waren nogal wat misverstanden ?
Pagina 20. nr. 9. Het project Mid-office
is afgerond. Kan de adressering van

1.10
1.11

1.12

Antwoord

De stand per 1 mei 2012 is : 38 AED’s.
De dekking van het gebied is nog niet optimaal, vooral
in de avonduren en weekenden niet. Bredevoort is ook
een aandachtspunt. Daarnaast is een toename in het
aantal aangemelde vrijwilligers gewenst.
Binnenkort zijn een dekkingsanalyse en een
rapportage inclusief financiële paragraaf beschikbaar.
Er is eerst een periode sprake van detachering. Het
gaat om enkele FTE.
Vanuit onze begroting 2010 zijn alle budgetten 1 op 1
doorgezet naar de begroting BWAO (met uitzondering
van de gebouwen en de vrijwilligers). Het voordeel zit
vooral in de bij de gemeente achtergebleven
budgetten en bij een eenmalig BTW-voordeel (lagere
bijdrage aan de VNOG i.v.m. meer investeringen).
De inzetten worden inderdaad geregistreerd. We
zullen een overzicht geven in de bij 1.1 genoemde
rapportage.
Het betreft een individuele overeenkomst tussen
werknemer en werkgever. De verwachtingen van de
opbrengsten uit detacheringen vallen in praktijk tegen.
Deze regeling loopt af in 2018.
De taakstellingen uit het coalitieakkoord en K3.
In raadsmedeling 38/2011 is een meerjaren
strategische personeelsplanning opgenomen met het
verloop, hetgeen een uiteindelijke bezuiniging van
ruim 1,5 miljoen oplevert.
Er is dagelijks toezicht. In een plan is vastgelegd dat
het treintoezichthouden t/m 2013 verzekerd is.
De treintoezichthouders zijn afkomstig van het bedrijf
Connecting2u, deze mensen werken via een
reintegratietraject.
De basis opknapbeurt van het stationsgebouw is
gerealiseerd.
Het herinrichtingsplan betreft de omgeving van het
station. In het ontwerp is er voor gezorgd dat de
omgeving weer een samenhangend geheel wordt dat
overzichtelijk is en de veiligheidsgevoelens positief
beïnvloedt. Geplande uitvoering van de
civielltechnische werkzaamheden is in week 35.
Het gaat om minder dan 10% negatieve respons op de
dagelijks uitgevoerde werkzaamheden van alle
activiteiten van Handhaving. Het is een kwaliteitsnorm
voor het team Integrale handhaving om te toetsen hoe
de handhaving wordt uitgevoerd. Het is mogelijk om
een meerjarig verloop aan te geven. Een vergelijking
met andere gemeenten is alleen mogelijk als ook deze
gemeenten deze norm hanteren.
De implementatie en toepassing van de BOB-methode
wordt in 2012 opnieuw onder de aandacht gebracht.
Overeenstemming is bereikt met de werkgroep,
stuurgroep, bestuurscommissie, BOR en BGO. Dit is
toegelicht aan de Onderdeelcommissie van het korps.
Dit is niet oplosbaar door het GBA. Het GBA bevat de
basisregistratie van persoonsgegevens.
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functionarissen en adressering van
verenigingen en stichtingen gekoppeld
worden door Mid-Office ?

1.13
1.14

1.15

Pagina 19. nr. 5. Hoe staat het met de
Locale Effecten Toets ?
Pagina 19. nr. 4. Zijn er al cijfers of
percentages bekend hoeveel er middels
(pre)mediation is opgelost ?

Blz.. 115, Mid-office is afgerond maar
tegelijkertijd komt er een nieuwe
aanvraag. Waarvoor?

P2 Heerlijk groen wonen
Num
Vraag
mer
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8
2.9

Blz. 26 Vergunningvrij kappen.
Hoe kan de Raad controleren of er
daardoor meer gekapt wordt.
Blz. 26 Parkzone Noord
Wanneer wordt de uitvoering verwacht
Wanneer komt de evaluatie V.A.B

Blz. 24 uit de Visie Zinsnede "Steeds
beter richting duurzaamheid gaan...."
Zit tegenstrijdigheid in omdat deel Diftar
is teruggedraaid.
Ontstaat er daardoor een teruggang
van het groen zwerfafval of is er een
toename na invoering van gratis
inzameling.
Blz. 25 Er staat bij punt 4 niets vermeld
in de kolom Wat hebben we bereikt?
Blz. 27
We doen niet veel aan het LOP.
Uitgifte grond. Is er een jaarlijkse
prognose van uitgifte kavels?

Blz. 117 Als je alle posten bij elkaar
optelt heb je een verschil van €135.000
Blz 117 Wordt gesuggereerd dat de
Hofstraat afgesloten is. Dit is niet

Door het project Mid Office (deelproject
gegevensmakelaar) zijn we technisch wel in staat om
zulke gegevens te koppelen en door te voeren naar de
specifieke applicaties. Echter is het wel wachten op
het landelijke Nieuwe Handelsregister. Dit Nieuwe
Handelsregister is een onderdeel van het stelsel van
basisregistraties en wordt ontwikkeld door de Kamer
van Koophandel. Het Nieuwe Handelsregister bevat
de gegevens van de bedrijven, verenigingen en
stichtingen. Als dit onderdeel van de Kamer van
Koophandel gereed is wordt deze gekoppeld aan de
gegevensmakelaar.
Zie raadsmededeling 132/2011.
Deze cijfers zijn opgenomen in het Jaarverslag van de
bezwarencommissie. Zie raadsmededeling 74/2011
voor het jaarverslag over 2010.
Op bladzijde 10 staan de resultaten van prémediation
in de vorm van de aantallen voor de hoorzitting
ingetrokken bezwaren en ingetrokken bestreden
besluiten. Cijfers 2011: Bezwaar ingetrokken : 12 keer.
Bestreden besluit ingetrokken : 34 keer.
Mid-office bestaat uit meerdere deelprojecten, Het
binnen gemeentelijk gebruik van de BAG en het
deelproject DMS lopen nog, de andere deelprojecten
zijn afgesloten.

Antwoord

Het is vergunningvrij; niet controleerbaar. Op moment
dat het vergunningvrij wordt ben je de controle erover
kwijt.
Proberen/hopen voor de zomer duidelijkheid te krijgen.
Dit wordt regionaal opgepakt en via het overleg van de
wethouders Platteland afgestemd. Staat wel gepland
voor dit jaar.
Er is geen toename geconstateerd van het
‘zwerfgroen’ ten opzichte van andere jaren. Maar
inderdaad het blijft wel te hoog. Ieder huishouden kan
2x per jaar gratis max. 3m3 laten ophalen maar daar
wordt maar erg beperkt gebruik van gemaakt.

Het is niet nodig om er iets achter te vermelden. We
hadden geen bijzonder actie gepland en de uitvoering
gebeurd binnen de genoemde acht weken.
Er zijn in 2011 toch heel wat projecten in het kader van
het LOP uitgevoerd.
We werken tegenwoordig met ruimte termijnen voor de
verkoop van kavels. Rond de zomer komen we met
een actieplan om de verkoop van de kavels in de
kleine kernen te stimuleren.
Als verkoop achterblijft bij de prognose dan ontstaan
er renteverliezen. Exploitaties worden daarom ook
steeds geactualiseerd.
Die €135.000 is opgebouwd uit vele kleine posten.
Het complex Hofstraat is niet afgesloten, er was in
2010 een voorziening gevormd die is in 2011 weer
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2.10

afgesloten.
Blz. 117, Bestemmingsplannen deels
uitgevoerd. Kosten worden geschoven
naar 2012?

P3 Betrokken Zorg en Samenleving
Num
Vraag
mer

teruggedraaid.
Ja, budget wordt in 2012 opnieuw aangevraagd

Antwoord

3.1

Blz. 30 – 35 Doelstellingen en wat
hebben we bereikt?
Algemeen: te weinig concreet; meer
werken met cijfers in deze kolommen.

We willen hier een globaal beeld schetsen van wat we
gedaan hebben. Het is wellicht goed om dit format nog
eens te bekijken op haar informatiewaarde.

3.2

Is de gemeente al bezig met de transitie
Awbz?

3.3

Blz. 34 Inkomensvoorziening
Stand van zaken huishoudtoets in de
bijstand

3.4

Blz. 32 Wmo
Hoe zit het met het voorzieningenwarenhuis?

3.5

Blz. 32 Wmo
Hoe gaan we om met de Kanteling?

3.6

Blz. 34 Inkomensvoorziening
Kunnen niet-natuurlijke personen
gebruik maken van schuldhulpverlening?
Blz. 36 Wmo
Hoe kan het voordeel van het Wmobudget zo hoog zijn. Hadden we dat
niet kunnen voorzien bij de
Najaarsnota?

Ja. Omdat het om een majeure operatie gaat, is
gekozen voor een regionale aanpak. Op dit moment
zitten we in de inventarisatiefase.
Het wachten is op bericht van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die op dit moment
de maatschappelijke en juridische consequenties
onderzoekt van het opschorten / afschaffen van de
huishoudtoets.
Het doel van een voorzieningenwarenhuis is om de
burger de mogelijkheid te bieden zelf voorzieningen te
regelen. Op dit moment wordt door de gemeente Oude
IJsselstreek een dergelijk model uitgewerkt waarin o.a.
het alfa-bureau wordt ondergebracht maar waar ook
andere (gemaks)diensten worden ondergebracht,
zoals bijv. tuinonderhoud, of diensten van een stichting
welzijn.
We willen en moeten meer uitgaan van wat mensen
zelf nog kunnen (organiseren). In het ‘Keukentafelgesprek’ komt dat naar voren. We passen dit ook toe
bij de herindicaties Huishoudelijke Hulp.
Nee, dat kan alleen als je als rechtspersoon bent
uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij een
levensvatbaarheid bedrijf kan de Bbz (Besluit
bijstandsverlening zelfstandigen) nog een optie zijn.
Voor de najaarsnota is uitgegaan van de cijfers tot en
met eind augustus 2011 van de diverse voorzieningen
(huishoudelijke hulp, woon- vervoersvoorzieningen en
rolstoelen). Deze cijfers worden geëxtrapoleerd naar
een heel jaar en tevens wordt rekening gehouden met
bijzondere omstandigheden.
Bij woonvoorzieningen is daarbij rekening gehouden
met een aantal grote woningaanpassingen die op dat
moment in aanvraag waren. O.a. in verband met het
aanvragen van extra extern advies of opvragen van
offertes zijn deze aanvragen alsnog niet in 2011
afgerond.
Voor huishoudelijke hulp bijvoorbeeld is rekening
gehouden met €. 55.000 extra uitgaven in het najaar in
verband met slecht weer (zoals dat in 2010 het geval
was). Uiteindelijk was er geen slecht weer.
Ook is rekening gehouden met uitgaven voor de
boodschappendienst ad € 40.000. Deze kosten bleken
uiteindelijk veel lager omdat Figulus geen
personeelskosten hiervoor had en meerdere
aanvragers geen gebruik maakten van deze diensten
maar het zelf oplosten. Bij rolstoelen was rekening
gehouden met een aanvraag van een dure rolstoel (ca
€ 45.000) die uiteindelijk in 2012 is verstrekt.
Zie ook verder de onderbouwing die op blz. 11 van de
Jaarstukken 2011 staat vermeld.

3.7

3

3.8

Blz. 32 Wmo
U geeft aan dat de boodschappendienst
van Figulus voor meerdere klanten
geen optie is. Kunnen we dan spreken
van een mislukking? En twee als we
toch verder gaan, wanneer is dit
rendabel?

3.9

Blz. 32 Wmo
Is de verhoging eigen bijdrage een
structureel verhaal, financieel gezien?

3.10

Blz. 11 Awbz
Heeft u het hier over de pakketmaatregel AWBZ? In hoeverre betrekt u
de Raad bij de besteding van deze
middelen?

3.11

Blz. 32 Wmo
U geeft aan dat een aantal zaken NOG
niet is toegewezen. Lopen we dan in
2012 tegen een tekort aan hierdoor?
Blz. 34 Inkomensvoorziening
Wie komt er in aanmerking voor
bijstand boven de 65 jaar?

3.12

3.13

Blz. 34 Inkomensvoorziening
Stijging van 40% van bijstandsgerechtigden boven de 65 jaar.

3.14

Blz. 119 Onbedoeld WMO zones in
rekening gebracht.

P4 Aalten Educatief
Num
Vraag
mer
4.1

Wat wordt verstaan onder hoog bereik
van de peuters die een voorschoolse
instelling bezoeken en hoeveel is 98%
in werkelijke aantallen?

4.2

Kan worden aangeven wat in het ZAT
(Zorg Advies Team) aan de orde komt?

Aan de klant wordt de keus gelaten op welke manier
hij de boodschappen wil regelen. Meerdere klanten
hebben er alsnog voor gekozen dit zelf te regelen door
bijvoorbeeld het inschakelen van de kinderen (en dit
past ook geheel in de Kantelingsgedachte). Anderen
maken juist wel gebruik van de boodschappendienst
van Figulus Welzijn.
Figulus Welzijn berekent de kosten van de
boodschappendienst op basis van het aantal
koppelingen. Tot dusver is dat rendabel gebleken.
Uiteraard wordt dit verder gemonitord.
De hogere eigen bijdrage is in principe structureel
omdat in meerdere gevallen het inkomen van de klant
hoger uitvalt doordat bepaalde aftrekposten in de
belastingsfeer zijn afgeschaft. Wel kan de eigen
bijdrage fluctueren omdat het klantenbestand steeds
wisselt en er bijvoorbeeld klanten afgaan die een hoog
inkomen hadden en er nieuwe klanten bijkomen die
een lager inkomen hebben (of andersom).
Het betreft hier inderdaad de pakketmaatregel Awbz,
die al enkele jaren terug is doorgevoerd. Een deel van
de middelen wordt besteed aan projecten van GG-net
en Humanitas, die kwetsbare burgers ondersteunen
door middel van maatjesprojecten. In de loop van
2012 willen wij beleid ontwikkelen voor de realisatie
van één of meerdere algemene voorzieningen voor –
onder andere – deze doelgroep. Hier zouden de
stichting Figulus Welzijn of andere aanbieders wat ons
betreft een rol in kunnen spelen.
Dat is op dit moment niet met zekerheid aan te geven
aangezien het aantal aanvragen jaarlijks fluctueert. Bij
Najaarsnota wordt daarover nader gerapporteerd.
Mensen die door (tijdelijk) verblijf in het buitenland
geen volledige AOW (en verder geen aanvullend
pensioen) hebben opgebouwd komen, indien hun
netto maandinkomen onder het voor hen geldende
sociaal minimum ligt, in aanmerking voor
(aanvullende) bijstand. Deze regeling wordt uitgevoerd
door de Sociale Verzekerings Bank.
Dit heeft met name te maken met het feit dat de
gemeente Aalten een grensgemeente is (wonen en
werken in Duitsland en later terugkeer naar
Nederland) en met de aanwezige populatie
allochtonen.
Er zijn onterecht WMO zones in rekening gebracht.
(WMO budget gemeente) Deze hadden uit AWBZ
budget (niet bij de gemeente) betaald moeten worden.
Deze ritten zijn nu in rekening gebracht bij een aantal
instellingen.

Antwoord

Om hier afzonderlijke aantallen te noemen zou slechts
een beperkt inzicht geven. Daarom geven wij de
voorkeur eraan om dit op een overzichtelijker manier
via statisch materiaal afzonderlijk voor u ter inzage te
leggen.
Hier worden leerling gerichte zaken besproken die
school overstijgend zijn omdat zowel de zorg om het
onderwijs als het gedrag van het kind en/of gezin aan
4

4.3

Hoe liggen de bevoegdheden van de
leerplichtambtenaar en wanneer wordt
deze ingeschakeld?

4.4

Voortbestaan scholen in kleine kernen?

P5 Ontspanning en Toerisme
Num
Vraag
mer
5.1

5.2

Blz. 42 Bij doelstelling 1 in de tabel
wordt genoemd dat er in het eerste
kwartaal van 2012 besluitvorming dient
plaats te vinden over de totstandkoming
van één toeristische organisatie in de
Achterhoek. Wanneer vindt deze
besluitvorming plaats?
Blz. 43 Bij doelstelling 2 in de tabel
wordt genoemd dat samen met het RAL
bestuurlijke randvoorwaarden voor de
Slingeplas zijn opgesteld. Wanneer
vindt er besluitvorming over dit
onderwerp plaats?

5.3

Blz. 43 Wat is de reden dat de discussie
over de privatisering van DZSV niet
genoemd wordt bij doelstelling 3 in de
tabel.

5.4

Wat is de stand van zaken rond de
ontwikkeling van het Kulturhus in
Dinxperlo?
Wat is de stand van zaken rond het
Kulturhus Bredevoort?

5.5

5.6

Wat is nu nog de functie van de Sporten Recreatiestichting?

de orde komen.
Deze bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De
leerplichtambtenaar komt eerst in actie nadat zij een
melding van een school heeft ontvangen.
Het leerplichtverslag 2010-2011 is als
raadsmededeling 181 op 2 november 2011 voor de
raad beschikbaar gesteld. Dit verslag geeft verdere
informatie en aantallen over de uitvoering van de
Leerplichtwet in onze gemeente.
Dit is een eerste verantwoordelijkheid van de
schoolbesturen zelf. Het streven is gericht op behoud
van deze scholen.

Antwoord

Dit proces is inderdaad vertraagd. Eén en ander is
momenteel regionaal onderwerp van gesprek. Wij
hopen dat besluitvorming over dit onderwerp nog in
2012 zal plaatsvinden, maar dit zal niet voor het najaar
van 2012 zijn.

De termijn waarbinnen besluitvorming plaats gaat
vinden over een mogelijke privatisering van de
Slingeplas is afhankelijk van de besluitvorming die nog
binnen het RAL dient plaats te vinden over
ontmanteling van het RAL. Deze besluitvorming
binnen het RAL staat gepland voor rond de zomer van
2012.
Dit onderwerp wordt hier niet genoemd, omdat
feitelijke besluitvorming over de privatisering van
DZSV al in een eerder stadium – namelijk in 2008 heeft plaatsgevonden. Gelet op het besluit dat de raad
heeft genomen bij de begrotingsbehandeling in
november 2011 was het inderdaad vollediger geweest
om de discussie over de privatisering van DZSV wel te
noemen bij deze doelstelling.
Wij hebben een afwijzing van de provincie ontvangen.
Uiteraard wordt al het mogelijke gedaan om toch nog
het subsidie binnen te halen.
De stichting heeft een alternatief plan ingediend voor
de realisatie van een Kulturhus met sportzaal op de
huidige locatie van Ons Huis. Het eerste gesprek met
de stichting over dit alternatieve plan heeft
plaatsgevonden. De raad wordt op zeer korte termijn
geïnformeerd met een raadsmededeling.
De Sport- en Recreatiestichting is – waarschijnlijk tot 1
juni – formeel werkgever van het personeel.

P6 Economische Motor
Num
Vraag
mer

Antwoord

6.1

Regionaal werken we daar aan.

6.2

Vraagt zich af of er aan aquisitie wordt
gedaan. Bedrijven binnen halen, aan de
weg timmeren.
Er zijn 154 controles geweest. Is dat
veel; was dat de planning?

Aanvankelijk waren er 168 controles gepland. In de
Voorjaarsnota 2011 is aangegeven dat er door een
verschuiving van taken 25 controles minder zouden
plaatsvinden dan gepland. Er zijn er dus uiteindelijk
toch meer gedaan dan verwacht was.
5

6.3

Blz. 51 Is de bedrijvigheid van
Bredevoort vergroot? Benoem hoeveel
bedrijven.

6.4

Blz. 50 Tekst graag in simpeler
bewoording omschrijven.
Ook interesse in de genoemde
enquêtes; zien hoe de situatie verbeterd
is.
Blz. 49 De tekst "beduidend minder
leegstaande winkels" Om hoeveel
winkels gaat het. Verzoek om aantallen
te noemen.
Blz. 49 Kunnen er meer bijeenkomsten
zijn voor contact van Raad met
ondernemers.

6.5

6.6

P7 RUIMTEBEHEER
Num
Vraag
mer

Volgens de KvK zijn in Bredevoort in 2011 6 starters
ingeschreven: schildersbedrijf, schoonheidsspecialiste,
registerexpert personenschade, hondentrimsalon,
bloemsierkunst en glazenwassersbedrijf.
Waarschijnlijk allen ZZP-ers.
In het centrum zijn 2 nieuwe boekwinkels gestart
(maar in een pand waar eerder boekwinkel gesloten
was dus geen toevoeging) en 2 nieuwe winkeltjes (wel
toevoeging bestaand aanbod).
Uitgelegd dat met het Keurmerk veilig ondernemen
bedrijven worden aangesproken op 'gedrag' en dat
daardoor de inbraakgevoeligheid afneemt.
Deze enquêtes worden extern verricht en hebben we
dus niet.
In oktober 2010 hadden we 10 leegstaande winkels in
het kernwinkelgebied van Aalten. In 2011 zijn er drie
van in gebruik genomen.
College en bedrijfsleven organiseren er één per jaar.

Antwoord

7.1

Om het groen sober te kunnen
onderhouden is € 275.000 nodig om het
groen geschikt te maken voor sober
onderhoud. Kunnen wij voor het sober
onderhoud van de wegen ook iets
dergelijks verwachten?

Wij verwachten dat met de huidige budgetten het
wegonderhoud sober kan worden uitgevoerd. De
wegen geschikt maken voor sober onderhoud is dus
niet aan de orde.

7.2

Wanneer wordt het buitengebied
ingericht als 60 km gebied?

7.3

Wanneer wordt een keuze gemaakt
voor de vervanging van de openbare
verlichting?

Op dit moment worden de borden geplaatst op randen
van het gehele buitengebied. Er is nog overleg gaande
met de provincie om ook de 60 km weg N 819
(Dinxperlosestraatweg – Aaltenseweg) binnen dit
gebied te laten vallen zodat langs die weg geen extra
borden nodig zijn. Ook wordt overlegd met
buurgemeenten om de zoneborden op de
gemeentegrens te laten vervallen als dat mogelijk is.
Door personele wijzigingen is de vervanging van
verlichting even op een laag pitje gezet. Bovendien
gaan de ontwikkelingen in de nieuwe (LED) verlichting
razendsnel en worden de prijzen steeds
aantrekkelijker. Even wachten kan dus een flinke
besparing opleveren. Wel gaan wij ervan uit dat in
2013 de eerste nieuwe verlichting geplaatst gaat
worden.

Blz. 12, openbare verlichting. Waarom
is dit niet uitgevoerd.

7.4

Is het speelveldje aan Hoge Veld wel
een uitbreiding, er was toch al een
trapveldje.

7.5

Mag er gewoon worden geparkeerd op
een parkeerplaats waar een oplaadpunt
is gevestigd en dat is aangegeven met
een blauw rechthoekig bord met P en
een afbeelding van een oplaadpunt.

Er was inderdaad een trapveldje aan Hoge Veld bij de
nieuwbouw die ook weer terugkomt. Maar in 2011 is
ook een nieuw speelterreintje (uitbreiding) ingericht ter
hoogte van Hoge Veld 11 – 31 op verzoek van en in
overleg met de bewoners.
Voor een dergelijke parkeerplaats met het blauwe bord
P en de nadere aanduiding geldt hetzelfde als voor
andere situaties met een blauw bord P met nadere
aanduiding zoals gehandicapten parkeerplaats.
Misschien is de oplaadpunt aanduiding nog niet zo
ingeburgerd bij automobilisten maar gewoon parkeren
is niet toegestaan en de politie kan optreden.
6

P8 Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Num
Vraag
Antwoord
mer
8.1
8.2

8.3
8.4

Betaaltermijn is al vrij snel, kan toch
bijna niets sneller.
Blz. 60 Digitale factuurverwerking, hoe
waarborgen we de termijn van 14
dagen

Kan de OZB nog meer verhoogd
worden als met de gehanteerde 3,5%?
De stroppenpot.

Wij zijn hier ook blij mee, maar blijven er aan werken.
Aandacht aan geven door voorlichting aan de
organisatie van dit doel. Het systeem inrichten op een
standaard betaaltermijn van14 dagen en door middel
van een mail wordt een budgetbeheerder op de
hoogte van nieuwe nota’s gesteld.
Ja, weliswaar staat in de begroting als norm dat de
belastingdruk niet meer stijgt dan de macronorm.
Een levendig gespreksonderwerp. De bestemming is
wel degelijk gedefinieerd zoals in de inleiding
beschreven op blz 9. Vijf hoofdgebieden, waarin we
kunnen variëren in overleg met de raad. Is ook het
kenmerk van deze breed inzetbare (crisis) reserve.
Het is een bijzonder potje voor nu bijzondere
omstandigheden. En wij vinden dat echt noodzakelijk
voor de continuïteit van onze gemeente.

Instellen stroppenpot (5,5 miljoen):
kunnen de genoemde bestemmingen
niet gewoon uit de algemene reserve
gedekt worden?
Worden de te nemen maatregelen met
het eventuele saldo van de Stroppenpot
tevoren vastgelegd of bepalen we dit
als het zover is?

De algemene reserve moet gewoon in stand blijven
voor de gewone bedrijfsvoering. Dit is een
uitzonderlijke situatie, met tijdelijk een afzonderlijke
reserve. Zoals gemotiveerd beschreven op blz 9 van
de jaarrekening. Onttrekkingen gaan in overleg met de
raad, wanneer het zich voordoet.

8.5

Blz 95 en 137 Waarom wijken de totale
opbrengsten programma 8 af van
opbrengsten programma rekening
(programma 8)

Dit komt doordat de baten toeristenbelasting onder de
algemene dekkingsmiddelen moeten worden
opgenomen terwijl ze in programma 5 verantwoord
worden.

8.6

Blz. 58, is bij de bepaling van het tekort
in meerjaren, rekening gehouden met
een structurele OZB verhoging
Blz. 58, moet gezien de
organisatiewijziging de
budgethoudersregeling worden
aangepast
Blz. 59 Punt 4, Schatkistbankieren, leidt
dit bij onze gemeente tot een nadeel?
Blz. 59 Voorziening BTW, wanneer
wordt dit afgerond

8.7

8.8
8.9

Ja

Nee
Ja, we mogen de markt niet op
Op blz. 59 geschreven dat in april een uitspraak van
de Hoge Raad zou worden verwacht. De zaak is tot op
heden nog niet behandeld.

Accountanttafel
Num
Vraag
mer

Antwoord

100

Is de controle verklaring hetzelfde als
de accountantsverklaring?

Ja miv 2010 is dit veranderd in controleverklaring

101

Wat is de essentie van de Wet HOF
(Wet Houdbaarheid
OverheidsFinanciën)?

Het wetvoorstel bepaalt dat niet alleen het rijk maar
ook de decentrale overheden zich
moeten houden aan de doelstellingen uit het
aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.
Dit houdt in dat ook gemeenten, provincies en
waterschappen moeten bijdragen aan
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102

103

Grondexploitatie
Hoe voorzichtig/conservatief is dit in
geschat.
Is het rapport van bevindingen
beschikbaar voor de raad?

Algemeen info
Num
Vraag
mer
200

201

202

203
204

Aanbieding/algemeen:
Heel handig de afkortingen lijst
Blz. 12 Wegen, waarom een voordeel,
het leidt toch tot een verplichting en is
er in het jaar er op een nadeel
Blz. 12, Afboeking ICT-apparatuur, wat
gebeurt er met deze apparatuur? Is
deze nog in te zetten voor goede
doelen e/o verenigingen?
Blz. 15, daling aantal inwoners
Blz. 15.Waardoor is het aantal m2
openbaar groen toegenomen terwijl we
verkopen

het beperken van het begrotingstekort van de
collectieve sector. Waar voorheen het
begrotingstekort voor de decentrale overheden op het
niveau van de macro-economie
werd getoetst, worden met de invoering van de Wet
HOF individuele gemeenten
getoetst en kunnen zij worden gestraft voor het
begrotingstekort op kasbasis.
Voor alle bekende risico’s zijn voorzieningen getroffen.
Is een continue reële inschatting.
Ja, staat op het RIS.

Antwoord

Fijn, zullen we blijven doen in de rapportages.
Zolang er nog geen dienst is geleverd, is er geen
sprake van een verplichting. In 2011 betekent dit een
voordeel, in 2012 een nadeel.
De activa zijn overgedragen aan de gemeente
Doetinchem

Is veroorzaakt door de sluiting van het AZC
Aankoop:
Oranjelaan – Oranjeschool 3080 m2
Smitskamp , 3.308 m2
Kraaienboom 3.524 m2
Resterende technische vragen 23 mei 9:00
RTG 19 juni
Raad 3 juli

205

Tijdspad RTG en de raad staat er niet in

206

Kleurenafdruk is goed te lezen. Groen
is goed. Kleuren werken dus
Paragraaf Weerstandsvermogen
Blz. 6 Is het nu 10,1 of 10,2 miljoen wat
minimaal in de AR moet zitten?
Blz. 69, hoe moeten we het percentage
van 8% wegen, is dit groot?
Paragraaf lokale heffingen
Blz. 72,Minder toeristenbelasting dan
2010, betekent dit minder
overnachtingen?

Ok.

210

Blz. 72 Kwijtschelding neemt toe, is dit
een landelijk trend of specifiek Aalten?

De landelijke trend is niet bekend

211

Paragraaf Grondbeleid
Blz. 81, Buitenplaats Bredevoort door?

207

208
209

212

213
214

Blz. 81 Afgelopen jaren is voor
€ 700.000 aan openbaar groen
verkocht. Hoeveel scheelt dit in het
jaarlijks onderhoud anno 2012?
Blz. 83,Wat is de reden van de vz
ruimte voor ruimte Kraaijenboom?
Complex, AGAVE nu dus afgewikkeld?

10,2
In totaal vormen de 25 risico’s 100%, Dus 8% is een
vrij grote
Ja, veroorzaakt door het slechte weer

Nog niet helemaal zeker, is afhankelijk van het
Waterschap
Niet bekend

Schikking in het kader van de afwikkeling inzake de
ruimte voor ruimte regeling
Ja
8

215

216

217

218

219
220

221

222
223

224

225

226

227

228
229

230

231

232

Verbonden parijen:
Blz. 87 Kan de bijdrage aan de Regio
Achterhoek structureel omlaag?
Blz. 89, is de bijdrage aan de
Veiligheidsregio structureel lager?

Balans:
Blz. 93. Eigen Vermogen, klopt het dat
door het overhevelen van de reserve
krimp naar de stroppenpot het saldo
van de bestemmingsreserves wordt
verlaagd en de algemene reserve gelijk
blijft.
Pag 93, Hoe zit het met onze
garantstelling naar de Woonplaats toe?
Wanneer krijgen we vervolginfo over
het onderzoek in mei?
Toelichting op de balans
Blz 100 Desinvestering van € 330.000
voor Nieuwbouw Duplo1. Wat is dit?
Blz 101 AZSV Renteloze lening:
waarom is dit niet in privatisering
meegenomen?
Blz. 101 Hypotheken, hoe kan het dat
er nog geïnvesteerd wordt.

Blz. 101 Wat wordt bedoeld met de post
des investering bij hypotheken?
Blz. 104, Hoe hoog wordt de reserve
afvalstoffen en riolering voordat we
deze weer gaan afbouwen door
bevriezen tarieven?
Blz. 104, Waarom wordt de reserve
krimp nu weer anders ingezet?
Blz. 105 Wie ziet toe op de stichting
TWAO op zaken zoals elders in het
land te voorkomen?
Blz 105, Reserve Randweg, Kan deze
reserve niet worden opgeheven of
anders worden ingevuld? Nu het anders
wordt?
Blz. 106, Reserve Sportacc. Dinxperlo.
Kunnen we deze middelen niet
incidenteel inzetten?
Blz. 107, Reserve personeel graag
nadere toelichting.
Blz 107, Wanneer kan de voorziening
wachtgeld oud-personeelsleden
aflopen?
Blz. 107, Wachtgeld Wethouders,
Nieuwe wetgeving wachtgeld leidt tot
eenmalige bijstelling?
Blz. 109, Bijdrage frictiekosten.
Waarvoor? En bijdrage verenigingen.
Waarvoor?
Blz. 109 Voorontvangen bedragen met

Nee, Bijdrage is lager omdat het streekarchief is
overgegaan naar het Regionaal Erfgoed Centrum
Nee, in 2011 was er een eenmalig extra hoog voordeel
van doorgeschoven BTW van € 48.000, wat een
voordeel voor Aalten betekent. Normaal ligt dit rond
de € 20.000.
Het saldo van de bestemmingsreserves wordt
verlaagd met het saldo van de reserve krimp.
Overigens is de reserve Stroppenpot ook een
bestemmingsreserve en zal bij goedkeuring van de
winstbestemming het saldo van de
bestemmingsreserves € 17.586 bedragen.
Nog niet bekend.

Heeft te maken met de verkoop aan TWAO.
Er is voor gekozen dit niet te doen omdat de laatste
aflossing in 2012 is.
De bestaande hypotheek kan worden meegenomen bij
de aankoop van een nieuwe woning. Op het moment
dat de woning wordt verkocht wordt de hypotheek
afgelost en vervolgens bij de aankoop van de nieuwe
woning weer verstrekt.
Afronding.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zijn in 2012 al
verlaagd, het is aan de raad om de hoogte te bepalen.
Aan de tarieven van de riolering ligt ook het GRP ten
grondslag.
Zie het verhaal over de reserve “stroppenpot”. Hierin
worden ook de gevolgen van de demografische
ontwikkelingen meegenomen.
In de akte is opgenomen dat er geen vervreemding
zonder toestemming van de gemeente aan derden
mag plaatsvinden.
Bestemming is er aan gegeven, zie nota reserves en
voorziening

Nee, het is gekoppeld aan een onderhoudsplan voor
de gebouwen. Na opheffing van de stichting, wordt het
overgeheveld naar de voorziening voor onderhoud
gebouwen
Toelichting waarop? Zie ook nota reserves en
voorzieningen
2018

Ja

Frictie: Hameland
Verenigingen: DZSV € 112.000 en SVD € 90.000
Klopt, de subsidie is terugbetaald aan de provincie
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een specifieke bestemming: Heesenhof.
Dit project ging toch niet door.
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