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Aanleiding
Overgebleven vragen uit de RTG-vergadering Bestuur en Financiën van 26 oktober 2009.
Inhoud mededeling
Vraag 46: Peuterspeelzalen: de heer Pennings vraagt of de leegloop van peuterspeelzalen naar
kinderdagopvang al in deze opzet verdisconteerd is.
Antwoord: Tot op heden is gelukkig, in tegenstelling tot in vele andere gemeenten, de overgang van
peuters uit de peuterspeelzaal naar de kinderopvang nog redelijk beperkt gebleven. Er is nog geen
sprake van een noodgedwongen teruggang in aantallen peutergroepen. Dit komt ook naar voren uit
de, door de IJsselgroep Educatieve Dienstverlening te Doetinchem, in onze gemeente gehouden
VVE-monitor. Dit vertrouwen van de ouders in de specifieke kwaliteit van de peuterspeelzaal is een
compliment voor de organisaties in onze gemeente. De huidige berekening gaat dan ook uit van het
huidige, over de afgelopen jaren redelijke constant gebleven, aantal peutergroepen in de peuterspeelzalen in de gemeente Aalten. Door nu echter te overwegen de ouderbijdragen meer dan de
normale indexering te laten stijgen, wordt een dergelijke leegloop wel meer gestimuleerd. Een
rekenvoorbeeldje: Een gezin met een gemiddeld inkomen van € 35.000,00 per jaar betaalt, na aftrek
van de belastingtoeslag, voor de kinderopvang nog maar een bedrag van € 0,81 per uur. Bij opvang
van 5 uur per week gedurende een maand is dit € 16,20. De ouderbijdrage per peuter per maand voor
een peuterspeelzaal is gemiddeld al ca. € 42,00. Daarmee zou de kinderopvang inmiddels dus veel
goedkoper zijn geworden dan de peuterspeelzaal, met alle mogelijke consequenties van dien.
Inmiddels heeft het kabinet echter bepaald, dat peuterspeelzalen aan ouders van doelgroepkinderen
niet meer in rekening mogen brengen dan wat zij aan kinderopvang kwijt zouden zijn. De
inkomstenderving zou dan gecompenseerd kunnen worden uit de gemeentelijke VVE-gelden.
Vraag 50: de heer Wossink: is de werkelijke hoogte van de kosten van het AZC voor de gemeente
aan te geven.
Antwoord:
Voor het AZC Aalten ontvangt Aalten jaarlijks een bedrag van rond de € 88.000,-. Dit geld ontvangen
wij gedeeltelijk via de algemene uitkering (op basis van het aantal GBA-inschrijvingen per 1 januari)
en via het zogenaamde koppengeld.
Bijzonderheden 2008
Brandweer
Over 2008 heeft de Brandweer Oost Gelre bij het AZC € 7.650,- in rekening gebracht in verband met
de kosten voor het onnodig alarmeren van de Brandweer.
Burgerzaken
In 2008 is personeel ingehuurd om de (achterstand) in de inschrijvingen van asielzoekers te
realiseren. De gemeente heeft hiervoor € 46.348,- uitgetrokken.
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Generaal pardon/uitgeprocedeerde asielzoekers
In 2008 is de gemeente volop geconfronteerd met de gevolgen van het Generaal Pardon. Veel
uitgeprocedeerde asielzoekers in het AZC Aalten hebben contact met de gemeente gezocht. Hier is
veel ambtelijke (en bestuurlijke) capaciteit in gaan zitten.
2009
Ten aanzien van het gemeentelijk uurtarief geldt het volgende: schaal 7 t/m 9 = uurtarief van € 60,- en
schaal 10 t/m 12 = uurtarief van € 85,-.
Onderwijs
Vanaf het schooljaar 2009 – 2010 is er weer een schakelklas binnen het AZC. De gemeente Aalten
heeft zich garant gesteld voor € 75.000,- over 3 schooljaren ten aanzien van de formatie (bij weinig of
geen AZC leerlingen). Voor het schooljaar 2009 -2010 is het bedrag van € 75.000,- beschikbaar
gesteld voor o.a. aanschaf leermiddelen e.d. Voor 2009 is een bedrag uitgegeven van € 35.000,-.
Ureninzet taakveld Onderwijs: 50 x € 60,- = € 3.000,Burgerzaken
In 2009 is geen extra personeel ingehuurd.
Ureninzet taakveld Burgerzaken: 320 x € 60,- = € 19.200,Tolkkosten: € 7.500,Zorg & Inkomen
Overblijfkosten AZC (tot medio juli 2009): € 1.500,Ureninzet taakveld inkomen: 50 x € 85,- = € 4.250,Brandweer
Over de 1e helft 2009 heeft de Brandweer Oost Gelre bij het AZC € 6.830,- in rekening gebracht in
verband met de kosten voor het onnodig alarmeren van de Brandweer.
Ureninzet Brandweer gemeente Aalten: 90 x € 60,- = 5.400,-.

Totale raming 2009: € 75.850,-
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