Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
Datum
B&W datum
Portefeuillehouder
Onderwerp

: 101/2012
: 19 juni 2012
: 19 juni 2012
: J. Teeuwsen
: herinrichting kern Aalten

Aanleiding
Vragen van de Partij van de Arbeid d.d. 8 juni 2012 over de herinrichting kern Aalten:
1. Graag willen wij de kredieten die voor de herinrichting van de kern Aalten gevoteerd zijn op
een rij
2. wanneer en hoeveel is er gereserveerd vanaf het moment dat het centrumplan in 2009 werd
vastgesteld
3. zijn er mogelijke andere kredieten waar u gebruik van kunt maken om het centrum te kunnen
herinrichten.

Inhoud mededeling
In de Voorjaarsnota 2012 is voor de fysieke uitvoering van het centrumplan een bedrag opgenomen
van € 688.000.
Dit bedrag vindt zijn oorsprong in eerder gevoteerde kredieten. Deze zijn afgeraamd en onder één
begrotingspost opgevoerd.
Deze eerder gevoteerde kredieten zijn:
1. een restant bedrag voor sfeerverlichting en herinrichting Markt die in het verleden beschikbaar
zijn gesteld en een restbedrag beschikbaar gesteld bij winstbestemming jaarrekening. (data:
e
3 berap 2008, raadsbesluit 18 november 2008, jaarrekening 2007/8 juli 2008). Totaal €
200.000.
2. bouwgrondcomplex Geurdenstraat; € 88.000 bestemd voor de herinrichting / De Hoven c.a..
Beschikbaar gesteld in 2008.
3. Voorjaarsnota 2011 / begroting 2012: beschikbaar gesteld € 400.000 ten behoeve van de
uitvoering handboek centrumplan Aalten.
Andere kredieten: bij Voorjaarsnota 2012 is € 500.000 opgevoerd voor verdere uitvoering en cofinanciëring Provincie (via Regiocontract).

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

33/2012 Schriftelijke vragen aan het college betreffende herinrichting kern Aalten.

Vragen PvdA betreffende herinrichting kern Aalten.

Graag willen wij de kredieten die voor bovengenoemd onderwerp gevoteerd zijn op een rij.
Wanneer en hoeveel is er gereserveerd vanaf het moment dat het centrumplan in 2009 werd
vastgesteld?
Zijn er mogelijke andere kredieten waar u gebruik van kunt maken om het centrum te kunnen herinrichten?
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