Gemeente Aalten
Beantwoording
raadsvragen
Jaarrekening 2011

Behandeling in B&W
5 juni 2012

1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave................................................................................................................................. 2
Programma 1: Burger Bestuur en Veiligheid.................................................................................... 3
Programma 2: Heerlijk groen wonen................................................................................................ 3
Programma 3: Betrokken Zorg en Samenleving .............................................................................. 5
Programma 5: Ontspanning en Toerisme ........................................................................................ 6
Programma 6: Economische Motor.................................................................................................. 6
Programma 7: Ruimte Beheer ......................................................................................................... 6
Programma 8: Financiering en algemene dekkingsmiddelen .......................................................... 7

2

Programma 1: Burger Bestuur en Veiligheid
Nr.
1

Partij
PvdA

2

PvdA

3

PvdA

Vraag
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?

Antwoord
Aalten voldoet aan de gestelde uitvoeringscriteria
van de taken die naar de RUD overgeheveld
moeten worden. Alleen op het gebied van
robuustheid wordt door geen enkele individuele
gemeente voldaan aan gestelde criteria.
Momenteel wordt binnen de regio een bedrijfsplan
voor de RUD voorbereid. Dit bedrijfsplan moet
duidelijkheid geven op uw vragen. Nadat er
bestuurlijk consensus is over dit plan wordt het
aan u voorgelegd. Wij verwachten dat dit direct na
de zomer gebeurt.
2010 – De treintoezichthouders werkten al voor
de gemeente Doetinchem. Als proef mochten ze
ook op de andere stations (Aalten, Winterswijk en
Oude IJsselstreek) komen.
2011 – Met provinciale subsidie een jaar lang
treintoezichthouders in de trein en op de stations
van Wehl t/m Winterswijk.
2012 – Door het grote succes van de
toezichthouders, heeft het platform besloten door
te willen gaan met het project. De bedoeling is om
voor een periode van 8 jaar toezichthouders in te
zetten. De provincie heeft aangegeven 325.000
euro vrij te willen maken voor deze projecten, op
voorwaarde dat alle andere partijen ook mee
betalen. Het bedrag dat aan de gemeenten wordt
gevraagd is 6.000 euro per jaar.
We gaan ervan uit dat uw vraag betrekking heeft
op het lokaal zorgnetwerk. Op grond van het
beleidsplan Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg heeft de gemeente Aalten een
lokaal zorgnetwerk voor complexe zorgsituaties.
De gemeente organiseert een multidisciplinair
overleg in situaties die dreigen vast te lopen of al
zijn vastgelopen. Gedurende de periode 1 januari
2011 tot en met 25 mei 2012 zijn er 7 cases in het
lokaal zorgnetwerk besproken.
De verwachting is dat de raad uiterlijk in oktober
het Integraal Veiligheidsplan ter vaststelling krijgt
aangeboden.

Programma 2: Heerlijk groen wonen
Nr.
4

Partij
PvdA

Vraag
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.

Antwoord
Wij hebben geconstateerd dat wij in de
Jaarrekening bij de programma’ s de teksten van
de visies van de voorgaande jaren hebben staan
en niet de aangepaste visieteksten zoals
opgenomen in de begroting 2011. Onze excuses
hiervoor. Wij voeren dus geen echt actieve
grondpolitiek meer. De laatste aankopen waren
voor Kobus III en voor het Werklandschap Aalten
West.

3

5

PvdA

Verwacht u in 2012
bestemmingsplannen die niet ouder
zijn dan 10 jaar?

Per 1 juli 2013 moeten alle bestemmingsplannen
jonger dan 10 jaar te zijn. De vaststelling van de
plannen voor de kernen Bredevoort en Dinxperlo is
voorzien in de periode december 2012 – februari
2013. Op dat moment zijn alle plannen actueel.
Alleen de vml schoollocatie aan de Ludgerstraat in
Aalten is niet geactualiseerd. Hierover hebben we
met de eigenaar/De Woonplaats afgesproken dat
de bestemming wordt aangepast zodra we
overeenstemming hebben over de nieuwe invulling.

6

PvdA

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.

In de Rekening 2011 wordt aangesloten bij de tekst
qua speerpunten en doelstellingen zoals
opgenomen in de begrotingen van 2009 t/m 2011.
Dat is Uw speerpunt en Uw tevredenheid van wat U
als Raad wilde bereiken. In zowel de voorjaarsnota
2011 als de najaarsnota 2011 hebben wij bij dit
punt al aangegeven dat er geen
subsidiemogelijkheden meer zijn er dat er daardoor
nauwelijks activiteiten voor 2011 zijn.
Daar sluit de tekst van de Rekening dus naadloos
op aan.

7

PvdA

Vanaf 2011 hebt u 100.000
gereserveerd om de
prestatieafspraken te kunnen
uitvoeren. Wat is er in 2011
uitgegeven aan welke prestaties?

Veel prestaties vergen ambtelijke uren en kosten
die uit andere budgetten worden betaald. In de
najaarsnota 2011 is daarom vrijwel het gehele
budget voor 2011 al doorgeschoven naar 2012. In
2012 zijn er wel kosten die ten laste van dit budget
komen.
Zie ook de Monitor Prestatieafspraken 2011 die wij
deze maand aan u voorleggen.

8

PvdA

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?

In 2011 is er een plan van aanpak gemaakt en in
2012 is daadwerkelijk gestart met de aanpak van
de kern Bredevoort. Zie beantwoording van vraag 6
van de vragen over de Voorjaarsnota 2012 waarin
e
de 1 resultaten zijn weergegeven.

9

PvdA

Hoeveel mensen hebben in 2011
gebruik gemaakt van de Svn
regeling voor monumenten?

Niet één, want de verordening is pas in januari
2012 door uw Raad vastgesteld.

10

PvdA

Hoe kan het dat een woningmarkt
monitoring wordt opgesteld die niet
geschikt is voor publicatie? Graag
duidelijke uitleg.

Voor de monitor zijn gegevens aangeleverd uit
gemeentelijke bestanden van de BAG, WOZ en
GBA. Met name de BAG gegevens waren in
diverse gemeenten nog van onvoldoende kwaliteit
in 2011 waardoor de woningaantallen te veel
afweken van de werkelijkheid.

4

11

CDA

Waarom wijken ramingen van
grondsaneringen zoals Bruggehutte
zo enorm af van de werkelijke
kosten. Graag in de toekomst
realistischer ramen.(fax van de heer
Meerdink bijlage 1)

Wij doen altijd ons best goed te ramen, maar
tijdens de planvorming was het onmogelijk om het
volume en de hoogteligging van de stort vast te
stellen. De stort was namelijk volledig begroeid en
onbegaanbaar. Daardoor was er onzekerheid of er
geen dure technische voorzieningen nodig zouden
zijn om de hellingen stabiel te houden. Na het
kappen van de begroeiing bleek dat dit risico niet
zou optreden. Aan de andere kant zijn er ook
tegenvallers geweest, maar per saldo is het
risicobudget niet volledig nodig geweest.

Programma 3: Betrokken Zorg en Samenleving
Nr.
12

Partij
PvdA

Vraag
Al in 2010 hebt u de regie voor wat
betreft de oprichting van een
voorzieningenwarenhuis. Is het
mogelijk dat behalve in Winterswijk en
Oude IJsselstreek ook in Aalten een
dergelijke voorziening wordt
gerealiseerd?

Antwoord
Het voorzieningenwarenhuis dat inmiddels in de
gemeente Winterswijk is gerealiseerd is onder
andere in samenwerking met onze gemeente
Aalten tot stand gekomen. Het
voorzieningenwarenhuis dat Oude IJsselstreek nu
voorbereidt is mede bestemd voor de gemeenten
Aalten, Oost Gelre en Winterswijk. Hierdoor is het
voor ons niet noodzakelijk dat wij – naast deze
initiatieven – eigenstandig bezig gaan met een
voorzieningenwarenhuis specifiek voor Aalten.

13

PvdA

De digitale sociale kaart is
operationeel. Graag toelichting op
welke wijze deze kaart gebruikt gaat
worden.

De Digitale Sociale Kaart (DSK) is een initiatief
van de acht Achterhoekse gemeenten opgezet. In
deze DSK zijn zoveel mogelijk instanties op het
gebied van de Wmo opgenomen, gerangschikt
naar onderwerp en trefwoorden. Grotere
organisaties vermelden ook hun
(Wmo)productaanbod. De DSK kan worden
geraadpleegd door burgers die op zoek zijn naar
informatie, maar uiteraard ook door professionals
om adequate informatie aan onze inwoners te
verstrekken. Iemand met een vraag kan eventueel
direct vanuit de DSK vragen stellen aan de
gemeente. Voor een kijkje op de DSK verwijzen
wij u graag naar www.wmogemeenteaalten.nl

14

PvdA

Zoals gebruikelijk bij dit soort onderzoeken
hebben wij opdracht verstrekt op basis van een
door Figulus Welzijn en ons goedgekeurde
offerte. Hierin staat uiteraard een aantal
uitgangspunten en randvoorwaarden
geformuleerd. Deze offerte hebben wij als bijlage
2 aan deze beantwoording toegevoegd.

15

PvdA

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?

Ja. Wel komen vanaf 1 januari 2012 minder
mensen in aanmerking voor inkomensondersteuning in verband met de invoering van de
landelijke normering van 110% (was in Aalten
120%).

5

16

PvdA

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?

Ja, er wordt gewerkt met verkorte aanvraagprocedures voor mensen met een vaststaand
inkomen waarbij ook draagkrachtperiodes gelden
voor > 1 jaar.
Nee, cijfermatig is dat lastig weer te geven.

Programma 5: Ontspanning en Toerisme
Nr.
17

Partij
PvdA

Vraag
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?

Antwoord
Gezien de bezuinigingsopdrachten is er voor
gekozen om op dit moment geen meerjarige
subsidie-afspraken te maken.
We zijn in overleg met de bibliotheek en de
muziekscholen over de realisatie van de
bezuinigingen in de subsidie afspraken voor 2013.
Niet eerder dan nadat deze processen zijn
afgerond worden weer meerjarige contracten
afgesloten. Met het museum hebben wij nog geen
verder overleg gevoerd.

Programma 6: Economische Motor
Nr.
18

Partij
PvdA

Vraag
Werkt u ondertussen met de
inrichtingsprincipes
Kernwinkelgebied Aalten?

Antwoord
Nee. Eerst is vaststelling door de gemeenteraad
(3 juli 2012) vereist.

19

PvdA

Welke activiteiten hebt u
ondernomen om winkels buiten het
kernwinkelgebied richting centrum te
centrum te krijgen?

Casemanagement.
Actief benaderen ondernemers buiten
kernwinkelgebied.

20

PvdA

Wordt er nog een economische visie
opgesteld? Zo ja, wanneer reikt u
deze aan?

Nee.

21

PvdA

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?

Naar verwachting in november – december. De
beoogde ingangsdatum van de privatisering is 1
januari 2013.

Programma 7: Ruimte Beheer
Nr.
22

Partij
PvdA

Vraag
Wanneer maakt u een definitieve
keuze voor toepassing van de
openbare verlichting en wordt er
gebruik gemaakt, zoals afgesproken,
met dimbare lichten?

Antwoord
De markt in de openbare verlichting en dan met
name LED verlichting is volop in beweging. LED
verlichting wordt steeds goedkoper en wordt
daarmee steeds meer een goed alternatief voor
de bestaande verlichting wat kostprijs betreft. Eind
dit jaar zijn wij zover dat er keuzes gemaakt
kunnen worden. Bij nieuwe verlichting wordt
vrijwel standaard een dimbare lamp toegepast.

6

23

PvdA

Vanaf 2010 wordt structureel een
bedrag opgenomen voor
buurtrenovatie. Wilt u met enkel
voorbeelden aangeven op welke
wijze dit budget is ingezet.

De laatste jaren zijn de volgende projecten
gerealiseerd. Binnenterrein Stadsbroek, omgeving
speelveld Trompstraat en binnenterrein
Aaldersbeeklaan.

24

PvdA

Wat is er nog nodig om de
gebiedsdekking van speelterreinen
te kunnen realiseren? Zijn er in 2011
speelterreintjes gerealiseerd voor
kinderen tot zeven jaar?

Momenteel wordt gewerkt aan een
speelbeleidnota. Daarin komt ook de
gebiedsdekking aan bod. In de loop van dit jaar
wordt deze nota aan de raad gepresenteerd.

Programma 8: Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Nr.
25

Partij
PvdA

Vraag
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?

Antwoord
Ja. We hebben geen nieuw pakket aangekocht
maar het op een andere manier georganiseerd.

7
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-1Afschrift:
Archief
Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo
drs Johannes Goossen
Postbus 83
7090 AB DINXPERLO
AALTEN, 21 april 2011
Verzonden:
00996S
2 5 àîî. 2g11
Nr.
Bijlagetn)
Uw brief van
Uw kenmerk
Beh. Ambt
Doorkiesnr.
Onderwerp
R.P.J. Letteboer
0543-493207
Opdrachtverstrekking inventarisatie naar
ondersteuningsbehoeqe en wensen bij
vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers
en mantelzorgers
Geachte heer Goossen,
Op 1 april 2011 ontvingen wij van u uw offerte voor het inventariseren van de ondersteuningsbehoeqe
en wensen bij vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers en mantelzorgers. In deze brief geven wij
u onze reactie op deze offerte.
Akkoord
Wij gaan akkoord met uw offerte voor het inventariseren van de ondersteuningsbehoeqe en wensen
bij vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers en mantelzorgers, zoals u deze op 1 april 2011 aan
ons hebt toegezonden.
Opdracht
Hierbij verstkken wij u dan ook de opdracht voor het inventariseren van de ondersteuningsbehoeqe
en wensen bij vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers en mantelzorgers in de gemeente Aalten.
Voo-aarden
Deze opdracht dient te worden uitgevoerd overeenkomstig uw offerte van 1 april 201 1 .
Wij verwachten dat u ons gedurende het traject op de hoogte houdt van de actuele stand van zaken
voor wat betreft de uitvoering van de inventarisatie. Daarnaast dienen eventuele bijzonderheden
gedurende het traject en a|ijkingen ten opzichte van de offerte, die voor de gemeente als
opdrachtgever van belang kunnen zijn, zo spoedig mogelijk aan ons te worden doorgegeven.
Kosten
De totale kosten voor het uitvoeren van deze opdracht bedragen maximaal f 9.1 13,-. Van dit bedrag
zullen wij 90%, te weten f 8.202,-, zo spoedig mogelijk aan u uitbetalen. Het resterende bedrag wordt
uitgekeerd nadat de eindrappodage is ingediend. Dit bedrag wordt door u berekend op basis van
nacalculatie. Het resterende bedrag kan echter niet meer bedragen dan f 91 1,-.
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-2Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact
opnemen met de heer R. Letteboer. Hij is per mail (r.letteboeraaalten.nl) en telefonisch te bereiken
(op telefoonnummer 0543-493 207).
Met vriendelijke groet,
nameny purgemeester en wethouders,
t
J. . v n r Brug
hoofd . Iing Publiek
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* Fi ulus
9.
welziln
wij vormen scmen I oclten-dinxperlo
Stichting Figulus Welzijn Aalten-Dinxperlo
Postbus 83
7090 AB Dinxperlo
info@ficulus-welzi'ln.nl
www.ficulus-welziin.nl
OFFERTE:
Inventarisatie naar ondersteuningsbehoefte en wensen bij
vrijwilligersorganisaties,
potentiële vrijwilligers en mantelzorgers
Met genoegen doe ik u hierbij toekomen onze o|erte lnventarisatie naar (ondersteuningslbehoeqe
onder vrijwilligersorganisaties, potentiële vrijwilligers en mantelzorgers binnen de gemeente Aalten''.
De opdracht past geheel binnen de visie van Figulus Welzijn waarbij de essentie van vrijwilligerswerk,
het versterken daarvan, en het overeind houden van mantelzorgers binnen de context van Welzijn
Nieuwe Stijl van onmisbaar belang is. Dat vraagt dat juist deze bijzondere schakels in onze Iokale
gemeenschap voldoende in beeld moeten zijn, met daarbij kennis van de mogelijke problemen, de
potentie en de gewenàte ondersteuningsbehoeqe. Alleen dan kan gericht ingezet worden op
effectieve ondersteuningsinstrumenten.
OPDRACHT: INVENTARISEER BINNEN BREDE VELD VAN VRIJWILLIGERSORGANISATIES,
POTENTIELE VRIJWILLIGERS EN MANTEVORGERS WELKE BEHOEFTE AAN
ONDERSTEUNING BESTAAT, EN MAAK DAARTOE EEN PLAN VAN AANPAK.
Dienst:
Inventariserend onderzoek, naast Iiteratuuronderzoek, met bijbehorende rappodage/presentatie.
Doel I resultaat:
Gemeente heeft inzicht in
vrijwilligers, heeft een beeld van het potentieel aan vrijwilligers en tevens heeft de gemeente zicht op
knelpunten en de ondersteuningsbehoeqe van (georganiseerde)
(preventieve) ondersteuningswensen van mantelzorgers.
Doelgroepen:
* Alle organisaties die geheel of grotendeels bestaan uit vrijwilligers',
* lndividuele (potentiële) vrijwilligers
@ Intermediairs voor / van mantelzorgers,'
@ Mantelzorgers

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 7

Uitgaande Post - 9965

Werkwjze:
0. De gekozen werkwlze is die van de 3-trapsraket.'
A. Iiteratuuronderzoek
B. groepsgesprekken
C. individuele benadering
Literatuurondeaoek
Er bestaat al de nodige informatie over de motieven van vrijwilligers, over de knelpunten waar
vrijwilligersorganisaties tegenaan Iopen, de soorten vrijwilliger, waar vrijwilligers vooral behoefte aan
hebben en de problemen waar mantelzorgers mee te maken krijgen. Het uitgangspunt van dit
onderzoek is dat wat reeds bekend is, ook voor Aalten op zal gaan. Daarvoor is een kod inleidend
Iiteratuuronderzoek noodzakelijk.
2. Plenaire bleenkomsten met groepsgesprekken met Voçlral georganiseerde VrlWilligers
Gemeente Aalten kent een rijk verenigingsleven met hechte buud- en wijkorganisaties. Hieruit blijkt
dat veel mensen binnen die vele en diverse organisaties vrijwillige inzet plegen. Daarnaast zijn er
minder georganiseerde, en dus minder zichtbare, vormen zoals straat- en burengroepen etc. Om
zoveel mogelijk bereik te hebben, is het wenselijk om zowel in Aalten als in een Dinxperlo een plenaire
bijeenkomst te beleggen, bij voorkeur in aanwezigheid van de wethouder. Tijdens deze bijeenkomst
wordt de beleidswens van de gemeente uitgesproken, en dit onderzoek onder de aandacht gebracht.
Het belangrijkste tijdens die bijeenkomsten is dat in verschillende groepen een vragen- en
stellingenformulier wordt besqroken. Deze gespkken vormen de basis voor het gewenste inzicht.
Ervaring Ieert dat dit sood bijeenkomsten vooral worden bezocht door het traditionele vrijwilligerswerk,
dus met name het georganiseerd vrijwilligerswerk. Wij kennen in Aalten de volgende vormen:
Activiteiten organiseren/faciliteren
Cultureel
Dieren & Natuur
Onderwijs & maatschappelijke organisaties
Ouderen & gehandicapten
Religie
Spod
Wijk- en buurt
Zorginstellingen (Careaz Dr Jenny & St. Zorgcombinatie Marga Klompé)
In totaal kent de gemeente ruim 200 vrijwilligersorganisaties. Tevens kennen we grote aantallen
vrijwilligers in de zorginstellingen. Op basis van de deelname tijdens de plenaire bijeenkomsten zal
eventueel aanvullend nog een aantal verenigingen worden bezocht, om toch een representatief
resultaat te behalen. Mocht de deelname aan de plenaire bijeenkomsten reeds representatief blijken
te zijn, dan wordt van die aanvullende gesprekken afgezien. Daarnaast wordt aoonderlijk contact
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gelegd met de 2 zorginstellingen, waarbij begonnen wordt met gesprekken met de coördinerende
beroepskrachten. Aanvullend zullen een aantal zorgvrijwilligers worden benaderd met een vragenlijst
Een beperkte bijdrage van het inzetten van kode termijn vrijwilligers gebeurt in de vorm van
Maatschappelijke Stages, een verplicht onderdeel voor alle middelbare scholien. Op basis van een
vragenformulier zal achterhaald worden welke rol het MaS exact speelt op het terrein van het
vervullen van vrijwilligersvacatures en de ondersteuningsbehoeqe die vrijwilligers hebben. Op
Schaersvoorde willen we gesprekken voeren met de interne coördinatoren, met aandacht voor wat ze
nodig hebben voor die rol, en welke ondersteuning gewenst is.
3. Individuele (potentiële) vrlwilligers
Georganiseerde vrijwilligers zijn veelal wel in beeld, en dit onderzoek zal daarover de meeste
informatie achterhalen. Echter er zijn ook veel mensen
in ongeorganiseerde verbanden, zoals op wijken buudniveau. Waar Iopen deze mensen tegenaan. Nog interessanter is de vraag hoe groot het
potentieel is waaruit de formele en
informele vrijwilligersorganisaties uit zouden kunnen putten.
Oftewel wie zijn onze potentiële vrijwilligers, en wat is nodig om deze mensen te benaderen en hen
zover nodig over de streep te trekken.
Binnen deze inventarisatie zal op verschillende wijzen worden
gezocht naar waar en wie de potentiële vrijwilligers zijn.
al Allereerst zullen daarvoor de gemeente en diverse instellingen en verenigingen gevraagd
worden een vragenlijst op de site te plaatsen, gericht op reeds actieve mensen die nog wel
meer vrijwilligerswerk willen doen, maar mogelijk ook mensen om zich heen kennen die wel
vrijwilligerswerk willen doen. Verder wordt op de site van Figulus Welzijn een vergelijkbare
vragenlijst geplaatst, maar dan voor mensen die eigenlijk nog wel wat tijd hebben en nu nog
weinig of geen vrijwilligerswerk doen. Bekendheid hieraan wordt gegeven via diverse
communicatiekanalen',
b) Via de Sociale Media Twitter en Hyves wordt geprobeerd mensen te verleiden te reageren op
stelling|n en wordt verwezen naar de vragenlijst op onze site',
c) In overleg met scholen, kerken, enkele grote verenigingen en buurb en wijkverbanden zal
geprobeerd worden een vragenlijst te verspreiden.
#. Intermediairs voor/van mantelzorgers
Voor Mantelzorgers wordt vooral contact gelegd met het Regionale Steunpunt Mantelzorg van de VIT
Oost-Gelderland. Met de spreekuurhouders Worden enkele gesprekken gevoerd over de soorten en
aantallen van de ondersteuningsvragen van Mantelzorgers, in welke mate de Mantelzorger zichtbaar
kan worden gemaakt, en hoe risico's voor overbelasting kunnen worden
beperkt. Vervolgens wordt
gekeken naar aanve|ante steunpuntinstellingen voor mantelzorgers, hoe informeel ook. In dat
vervolg worden gesprekken gevoerd met organisaties die mensen bezoeken zoals
Thuiszorginstellingen, Kerken, Humanitas, Zonnebloem etc. Een aantal gesprekken zal gecombineerd
kunnen worden met het bezoeken van organisaties onder 1. In totaal willen we 6 gesprekken voeren.
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5. Mantelzorgers
Op basis van gesprekken met de intermediairs stellen we voor met enkele mantelzorgers contact te
Ieggen voor verdiepende gesprekken. Dit zullen we beperken tot 2 of 3 mantelzorgers. Een andere
belangrijke padner is hier de Wmo-raad waarmee ook een gespreksronde wordt gehouden.
Resultaat:
* Inzicht in Iandelijke trends in relatie met de praktijk binnen gemeente Aalten;
* Inzicht in de (ondersteuningslbehoeqe van de onderzochte vrijwilligersorganisaties op diverse
terreinen binnen de Aaltense samenleving,'
@ Inzicht in eigen kracht van organisaties en huidige vormen van ondersteuning',
* Inzicht in behoefte aan invulling van concrete vrijwilligersvacatures en/of het gedaan krijgen van
adhoç-klussen',
* lnzicht in de mate waarin verenigingen onderling gebruik kunnen maken van
ondersteuningsmogelijkheden',
* Inzicht in de beleving van de vrijwilligersorganisatie inzake het overeind houden van de collectieve
vrijwilligersverzekering',
@ Inzicht in de behoefte aan waardering van de gemeente;
* Inzicht in de behoefte naar een snelle matching tussen vraag en aanbod inzake vrijwilligerswerk',
* Inzicht in de rol van Maatschappelijke Stage, en de gewenste ondersteuning',
* Inzicht in wat reeds actieve vrijwilligers nog willen betekenen voor de samenleving',
. Inzicht in belemmeringen en kansen om nieuwe vrijwilligers actief te krijgen;
@ Inzicht in welke rol diverse communicatiemiddelen spelen in werving / aanspreken van vrijwilligers',
* Op het gebied van de mantelzorgondersteuning bestaat er een beeld van aantal en categorieën
mantelzorgers, de ge'l'soleerdheid van de zichtbare mantelzorger en bestaat er inzicht in risico's
van overbelasting, met mogelijk onderscheid naar dorp en buitengebied',
. Inzicht in de mate van tevredenheid over Mantelzorgvoorzieningen als het VIT;
@ Aanbeveling aangaande de noodzaak voor een eigen steunpunt voor Mantelzorgers',
. Aanbevelingen rondom de vorm van communicatie die het best de doelgroep benadert;
* Aanbevelingen op het gebied van tijdig signaleren door instellingen en omgeving en een integrale
aanpak rond de zieke en de mantelzorger',
@ Tot alle resultaten beschreven in een eindrappodage met een Plan van Aanpak.
Planning
Na schriqelijke bevestiging van deze offerte zal er direct worden gestart met het benaderen van de
doelgroepen.
Inzet uren en offe|e
Met de voorbereiding en uitvoering is een personele inzet voor een periode van 10 - 11 weken à 8 uur
per week voor 16 juli 2011, EN 4 weken à 8 uur in augustus en september vereist. Deze inzet zal met
name worden gepleegd door de directeur, aanvullend op de formele directieformatie.
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Ter ondersteuning van de directeur zal een opbou|erker zoveel mogelijk binnen de bestaande
formatie een deel van deze Inventarisatie uitvoeren. Indien mogelijk wordt bij acceptatie van de offede
een stageverzoek ingediend bij enkele onde|ijsinstellingen, om met name de gespreksrappodage en
de uitkomsten van de besprekingen van vragenlijsten en gesprekken vast te leggen.
Exacte stad en einde van het project gebeurt in overleg met de opdrachtgever.
Uitgangspunt hierbij is uiterlijk te staden in week 15.
Gelet op het koddurende karakter van dit project en de opstadfase van de nieuwe Welzijnsorganisatie
is gekozen voor een algemeen uurtarief waaraan voor in de toekomst geen rechten kunnen worden
ontleend.
rot slot
Om de inventarisatie breed gedragen te laten zijn, en daarmee ook zoveel mogelijk collectief de juiste
vragen beantwoord te krijgen, stellen we voor medio mei een stadconferentie te beleggen in zowel
Aalten als Dinxperlo. Tevens stellen we voor naar aanleiding van de bevindingen en aanbevelingen
een afrondende bijeenkomst te beleggen in zowel Aalten als Dinxperlo. Waarbij de reacties nog
verwerkt gaan worden in het eindrappod.
Tariefstelling
Extra personele inzet tbv Literatuuronderzoek 16 uur à f 62.50 f 1.000,Extra personele inzet tbv Vrijwilligersorganisaties 50 uur à f 62.50 f 3.125,Extra personele inzet tbv Ind. (potentiele) vrijwilligers 20 uur à f 62.50 | 1.250,Extra personele inzet tbv Mantelzorgers 20 uur à f 62.50 f 1.250,Extra personele inzet tbv Opzetten organisatie 10 uur à f 62.50 f 625,Risico opslag 5% f 363,Kantoorkosten / afstemming/ communicatie inz maken afspraken f 500,Organisatiekosten t.b.v. 2 plenaire stadbijeenkomsten *) E 500,Organisatiekosten t.b.v. 2 plenaire afrondingsbijeenkomsten *) f 500,Totale kosten
We stellen voor op basis van voodinanciering 90% beschikbaar te stellen, en de overige 10% op basis
van nacalculatie uit te keren.
f 9.113,*) we gaan er vanuit dat de uitnodigingen voor de genoemde bijeenkomsten via de gemeeite
verzonden kunnen worden.
Aalten, 01 april 2011
Johannes Goossen,
directeur
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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.

