Vragen naar aanleiding van de Rekening 2011.
Programma 1
Zijn er nog tegenvallers te verwachten alvorens de RUD in 2013 actueel zal worden? Voldoet Aalten aan de
uitgangspunten? Wat heeft het gekost en met welke uitgaven moet voor de toekomst rekening worden gehouden?
Een van de uitgangspunten bij de opstart van de RUD’s is een efficiency verbetering. Kunt u dit al met een
concreet voorbeeld (den) aangeven?
In de begroting van 2011 zegt u te willen starten met toezichthouders vanuit het ISWI voor het station in Aalten.
In de rekening over 2011 schrijft u dat vanaf juli 2010 toezichthouders op het station aanwezig zullen zijn. In de
begroting over 2012 zegt u opnieuw te zullen starten met toezichthouders. Hoe zit het nu precies.
In 2011 is het meerjaren plan Integraal Veiligheidsplan voorbereid. Hebt u gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om casussen in te brengen die lokaal niet op te lossen zijn? Zo ja, welke? Wanneer verwacht u het
Veiligheidsplan voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad?
Programma 2
Voert u een actieve of passieve grondpolitiek? In de Rekening zegt u een actieve grondpolitiek te willen
bedrijven en in de begroting over 2011 schrijft dat de tijd van actieve grondpolitiek voorbij is.
Verwacht u in 2012 bestemmingsplannen die niet ouder zijn dan 10 jaar?
Onder Groen en Ecologie wilt u de doelstellingen rondom het Nationaal Landschap optimaal benutten. U meldt
hier dat er geen activiteiten zijn en dat die ook niet gepland waren. Als we de begroting over 2011 er naast
leggen bent u niet eerder tevreden dan dat er twee subsidieverzoeken kunnen worden afgehandeld.
Behalve dat onze fractie de inhoudelijkheid van dit punt belangrijk vind is het nog belangrijker dat de Rekening
qua tekst beter aansluit op de Begroting 2011. Volgens ons voorkomt dat veel vragen.
Vanaf 2011 hebt u 100.000 gereserveerd om de prestatieafspraken te kunnen uitvoeren. Wat is er in 2011
uitgegeven aan welke prestaties?
Speerpunt in 2011 was de aanpak van illegaal grondgebruik. Wat is het financiële resultaat van deze actie? Is het
nodig om dit beleid de komende jaren door te zetten? Waarom verantwoordt u dit speerpunt niet in de Rekening?
Hoeveel mensen hebben in 2011 gebruik gemaakt van de Svn regeling voor monumenten?
Hoe kan het dat een woningmarkt monitoring wordt opgesteld die niet geschikt is voor publicatie? Graag
duidelijke uitleg.
Programma 3
Al in 2010 hebt u de regie voor wat betreft de oprichting van een voorzieningenwarenhuis. Is het mogelijk dat
behalve in Winterswijk en Oude ijsslestreek ook in Aalten een dergelijke voorziening wordt gerealiseerd?
De digitale sociale kaart is operationeel. Graag toelichting op welke wijze deze kaart gebruikt gaat worden.
De notitie Vrijwilligers-en mantelzorgbeleid verwacht u in juli aan te bieden en wordt voor bereid en gebaseerd
op een onderzoek dat uitgevoerd wordt door Figulus. Hebt u als regievoerder uitgangspunten/doelstellingen
geformuleerd waaraan minimaal voldaan moet worden? Zo ja, welke zijn dat?
Hebt u de indruk dat door het uitbrengen van een nieuwe zorggids, het koppelen van bestanden en “bereken uw
recht” er meer gebruik gemaakt wordt van de gemeentelijke inkomensondersteuning?
Is het gelukt om de vereenvoudiging van aanvraagprocedures voor mensen met een vaststaand inkomen zo min
mogelijk bureaucratisch te belasten? Kunt u dat in een getal uitdrukken?

Programma 5.
Zijn er met de musea in Aalten nieuwe budgetafspraken afgesloten en is het voornemen gelukt om met de
muziekschool Oost-Gelderland een budgetovereenkomst te sluiten. Is er ingaande 2012 een nieuwe
budgetafspraak gemaakt met de Achterhoekse poort?
Programma 6.
Werkt u ondertussen met de inrichtingsprincipes Kernwinkelgebied Aalten?
Welke activiteiten hebt u ondernomen om winkels buiten het kernwinkelgebied richting centrum te centrum te
krijgen?
Wordt er nog een economische visie opgesteld? Zo ja, wanneer reikt u deze aan?
Al vele jaren wordt door u de wens uitgesproken om te komen tot een geprivatiseerde en kostendekkende
weekmarkt. Wanneer kunt u met de uitkomsten van de werkgroep richting gemeenteraad?
Programma 7.
Wanneer maakt u een definitieve keuze voor toepassing van de openbare verlichting en wordt er gebruik
gemaakt, zoals afgesproken, met dimbare lichten?
Vanaf 2010 wordt structureel een bedrag opgenomen voor buurtrenovatie. Wilt u met enkel voorbeelden
aangeven op welke wijze dit budget is ingezet.
Wat is er nog nodig om de gebiedsdekking van speelterreinen te kunnen realiseren? Zijn er in 2011
speelterreintjes gerealiseerd voor kinderen tot zeven jaar?
Programma 8.
Voor wat betreft de bestuurs-en managementrapportages moest in 2011 gezocht worden naar een andere
manier van gegevensverzameling omdat de LIAS methode niet gebruikt kon worden. Bent u ondertussen
voorzien van een adequate methode voor de gegevensverzameling?

Fractie van de Partij van de Arbeid.

